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Num mês de outubro, marcado pela
Festa de São Francisco de Assis, parece-me oportuno oferecer aos nossos leitores uma síntese da mensagem franciscana para o século XXI.
Toda a Vida Consagrada deve nascer
da escuta da Palavra de Deus e do acolhimento do Evangelho como norma
de vida, mas a vida franciscana assenta
na vivência explícita do Evangelho
de Cristo. Ela nasce em todas as suas
manifestações (vida franciscana secular, vida franciscana regular, vida franciscana contemplativa) da escuta do
Santo Evangelho. É assim para todo e
qualquer cristão, só que sobre nós cai
a vinculação a uma Regra de Vida, que
nos lembra esta realidade em cada dia
da nossa vida. Além de o devermos
fazer por sermos cristãos, temos a regra
da nossa vida franciscana a exigi-lo.
Viver o Evangelho, é a nossa modalidade concreta de seguimento de Jesus
Cristo, a nossa missão consiste unicamente em ser Evangelho vivo, rezado,
meditado assiduamente, a exemplo de
Maria, a Virgem convertida em Templo, que meditava assiduamente na
Palavra de Deus.
É dando prioridade à escuta do Evangelho de Jesus, que nós poderemos dizer
como São Francisco disse na igreja da
Porciúncula: «é isto que eu quero, é isto

que peço e que desejo cumprir de todo o
coração» (1TC, IX, 22).
Depois somos todos franciscanos,
chamados a pregar o Evangelho com
a eloquência silenciosa da nossa vida,
o nosso modo de viver deve interpelar
os nossos contemporâneos e levá-los
a interrogarem-se sobre as razões da
nossa vida. Quando isto acontecer é
sinal de que Deus está em nós e se serve
de nós para interpelar os que andam
neste mundo em Sua busca. E sempre
que seja possível e necessário devemos
também pregar com a proclamação da
Palavra do Santo Evangelho.
Depois também recebemos como dom
e dádiva o Irmão como apelo à Fraternidade, caminho sempre em construção
que requer a contribuição de todos,
onde não existem consumidores, mas
onde todos somos construtores. A Fraternidade requer uma aprendizagem
contínua, aberta, recíproca e disponível ao próximo, onde se manifesta a
necessidade de acompanhar e de cuidar
do outro [o Irmão] com o dom do discernimento. Francisco via a fraternidade como dom de Deus: «O Senhor
me deu Irmãos» (Tes.14). Os Irmãos e
a Fraternidade exigem que em cada dia
se cultive o silêncio e o acolhimento,
o olhar contemplativo, onde cada um
é chamado a amar e a alimentar o seu
irmão, assim como uma mãe alimenta
e ama o seu filho. A Fraternidade deve
ser alimentada com o espírito da santa

Oração e Devoção ao qual todas as
demais coisas temporais devem servir.
Assim seremos profetas de uma Igreja,
escola de comunhão, sempre em construção no meio do mundo, seguindo
o exemplo de Francisco, em relação de
serviço e de amor para com os Pastores.
Ressalta da vida franciscana, a particular característica da minoridade. Hoje
a minoridade é uma escolha difícil
na lógica contemporânea, que se gere
muito pelo sucesso, pela ambição dos
primeiros lugares, pela ostentação de
títulos e rótulos, muitas vezes usurpados. Francisco de Assis apresenta aos
seus frades o exemplo de Jesus Cristo,
que veio não para ser servido, mas para
servir e dar a vida e nos diz: «Quem
quiser ser grande entre vós, faça-se servo,
e quem quiser ser o primeiro entre vós,
faça-se o servo de todos» (Mc 10,43-44).
Se formos verdadeiramente menores,
seremos neste mundo profetas, ensinando o desprezo pela ambição e pela
tentação do poder.
Importa recordar ainda que recebemos
de Francisco de Assis a incumbência
de anunciar a todos: Paz e Bem! Como
quem convida à reconciliação consigo
próprio, com Deus, com o próximo e
com toda a natureza. Uma reconciliação que parte do coração e chega ao
universo, que é uma antecipação da
paz que Jesus nos deixou. A paz não
é ausência de problemas, nem de discórdias. Esta Paz e este Bem vêm de

Deus e manifestam-se no nosso ser e
no nosso agir. Devemos procurar ser
mensageiros da Paz com a nossa vida e
com a nossa palavra, sendo instrumentos de perdão e de misericórdia para o
mundo, mas também para o interior
da fraternidade onde vivemos no dia a
dia, como nos recorda S. Francisco: «E
é desta forma que eu quero ver se amas
o Senhor e a mim, seu servo e teu, se procederes assim: Que não haja no mundo
nenhum irmão que, por muito que tenha
pecado e venha ao encontro do teu olhar a
pedir misericórdia, se vá de ti sem o teu
perdão. E se não vier pedir misericórdia,
pergunta-lhe tu se a quer. E se, depois,
mil outras vezes vier ainda à tua presença para o mesmo, ama-o mais do que
a mim, a fim de o trazeres ao Senhor. E
que sempre te enchas de compaixão por
esses irmãos. E quando puderes, informa
os guardiães que estás decidido a proceder deste modo» (Cat Min, 9-12).
Tudo isto exige hoje uma formação
adequada, integral, personalizada e
permanente; com um itinerário que
dura a vida toda, conscientes de hoje
vivemos a cultura do provisório, onde o
«para sempre» torna difícil a escolhas
e as opções. Por isso são necessários
formadores sólidos, capazes de acompanhar os irmãos, que conheçam a arte
do discernimento e do acompanhamento, para impedirmos, pelo menos
em parte, o abandono de tantos da vida
franciscana.
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Editorial

Vivências do Pe. José
Henriques
Texto: Padre José Marques Henriques, OFM

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Por ser o mês de outubro, mês de São Francisco de Assis esta edição do jornal Mis-sões Franciscanas apresenta um conjunto
de artigos de temática estritamente franciscana: os jovens franciscanos reunidos
em Taizé, franciscanos a caminho mundo
de indefinições, notas várias sobre dados
históricos do trabalho missionário, entre
outros. O Papa Francisco, que por deferência escolheu o nome de Francisco, para
que enquanto Pastor da Igreja Universal,
tivesse sempre como aquele pobrezinho
que a partir de dentro da Igreja, a soube
reconstruir e reedificar. Graças à redescoberta dos valores da fraternidade, que por
brotarem diretamente do exemplo da vida
de Cristo com os apóstolos, são hoje uma
continua profecia.
Enganosamente hoje, muita gente animada
pelo “brilho” das redes sociais, pensa pertencer a uma grande fraternidade, só que
essa fraternidade é virtual! Em todos os
telemóveis e computadores existe uma tecla
com a função de “eliminar”, e de repente
podemos ser excluídos, ou excluir alguém
dessa virtual fraternidade. Isto pode-nos
ajudar a refletir sobre a consistência de uma
autêntica e verdadeira fraternidade. Com
oração e trabalho em comum, compartilha de experiências concretas de vida, em
circunstâncias favoráveis e desfavoráveis.
Daqui que se deva cuidar com muito amor
da vida fraterna, característica fundacional
da vida franciscana. E na fraternidade dar
muita atenção àqueles e àquelas, que independentemente da idade, se podem deixar
influenciar pelos contextos de incerteza,
com que o mundo mina a vida fraterna
franciscana.
No mês da Missão, nós os franciscanos,
devemos redescobrir a reconstrução da
fraternidade como a nossa Missão mais
urgente para continuarmos a ser Profetas
no século XXI.
Recentemente Daniel Oliveira escreveu no
Expresso um artigo intitulado «A democracia não é a ditadura da maioria…» E
não é mesmo, as minorias também podem
ser ditaduras. Estamos a sair de ato eleitoral, a Assembleia da República tem um
novo recorte. Mais cadeira menos cadeira, o
que todos desejamos é mais e melhor saúde,
uma justiça equitativa e célere, uma educação sem solavancos e muita paz social.
Que ninguém se governe, ou governe
só para si e para as suas clientelas. Todos
recordamos aqueles dias recentes dos
meados do agosto passado. Um pequeno
grupo de camionistas condicionou a
agenda mediática, política e económica.
Que esta agora recém-formada Assembleia da República tome consciência de
que Portugal vem de 1139 e que não nasceu agora! Tem história, tem identidade,
tem princípios. Vamos todos lutar pela
nossa história, pela nossa identidade, pelos
nossos princípios!

Agora como que nem um lobo!
Foi em Cabienque que aconteceu este
episódio.
Vicente Ribeiro – catequista nesta sua
tabanca (aldeia) – encontrava-se muito
doente: sentia uma fraqueza enorme e não
conseguia comer nem manter-se em pé.
Não tinha apetite e o pouco que punha no
estômago depressa era vomitado.
Mandou, então, um emissário à Missão,
informando-me da situação e pedindo-me
que o fosse buscar, para o levar ao hospital.
Ele já tinha ido à consulta há bem pouco
tempo. Nessa altura o médico chinês havia
dito à família: «Ele não tem nada de especial. O seu maior problema é a fome. Dêem-lhe boa comida e ele recuperará a saúde».
Baseado neste parecer do médico, em
vez de o ir buscar para o levar de novo
ao hospital, peguei nuns comprimidos
para lhe abrir o apetite e nuns fortificantes e levei-lhos. Expliquei-lhe como os
havia de tomar e recomendei à sua mãe
que matasse uma galinha e fizesse com
ela uma canja substanciosa. Acrescentei:
com esta comida e medicação de certeza
que o paciente recuperará imediatamente
as suas forças. Assim aconteceu.
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No dia seguinte, Vicente Ribeiro manda-me, através dum seu amigo, uma mensagem escrita, cujo conteúdo era este:
«Senhor Padre, já não é preciso levar-me
ao hospital. Agora como que nem um
lobo!...»
A água da Missão é milagrosa!
Certo dia – o marido da cozinheira da minha
Missão aproxima-se de mim e diz-me:
- Senhor padre, milagre!
- Que milagre?! – perguntei.
- A água da Missão curou a minha filha.
Estava muito mal, nem água queria, a não
ser a da Missão. Pedi ao senhor padre para
me oferecer um litro de água da Missão.
Dei-a à minha filha e ela começou a sentir-se imediatamente muito melhor. Trata-se,
de facto, dum autêntico milagre.
- Ele há coisas!... – murmurei.
Nota: É muito provável que a água da
Missão tenha feito esse milagre, pois era
a única que se podia beber com toda a
confiança. A água que não fosse da Mis-são estava, normalmente, muito inquinada, constituindo a principal causa de
muitas doenças na Guiné-Bissau, sobretudo diarreicas.
Pedido de batismo
Um catequista pede-me para batizar a sua
mãe, pois sua vida corre muito perigo.
Pergunto-lhe se ela conhece os rudimentos da doutrina cristã. Diz-me que sim.
Dirijo-me então para o hospital. Aí per-

gunto à paciente se quer ser batizada. Sua
resposta é afirmativa, pelo que procedo à
administração do batismo. Depois pergunto-lhe: «Como se sente?» Resposta
da neófita: «Muito bem!» Pouco depois
morria serenamente.
Também nesta mesma altura, uma catecúmena muito doente pede para chamarem o padre ou uma irmã religiosa. Não
quer morrer sem o batismo. Dirijo-me,
então, para o hospital, onde a encontro
muito bem disposta, apesar da doença
que a atormenta. Pergunto-lhe se crê em
Jesus Cristo como sendo o Salvador do
mundo. Sua resposta é afirmativa, pelo
que a batizo. Ela, agradecida, abraça-me
fortemente, dizendo que agora já pode
morrer descansada. E morre mesmo,
poucas horas depois.
Alguém comenta: «Só estava à espera do
padre para poder partir tranquilamente
para a eternidade!»
Que ela aí encontre a autêntica felicidade
e a verdadeira alegria que, sem dúvida,
ansiosamente sempre procurou!
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1. O “Missões Franciscanas” é um mensário
de formação e informação missionária, propriedade da União Missionária Franciscana.
2. Sendo um jornal de índole missionária,
procura sensibilizar os seus leitores para a
realidade do “povo em Missão”.
3. É sua prioridade estabelecer laços de
comunhão, partilha e identidade entre os
leitores e aqueles que são agentes de missionação.
4. O Jornal “Missões Franciscanas” é membro da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã (AIC) e da Missão Press.

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

Santo António de Lisboa
Um doutor popular
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A Igreja em Missão no Mundo
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Batizados e enviados: a Igreja de Cristo
em missão no mundo, é o tema proposto
para este ano, no qual também se celebra
o 1º centenário da Encíclica Maximum
Illud do Papa Bento XV, documento
que ainda hoje comporta uma clarividência profética nas suas propostas, que
nos levam a renovar o compromisso mis-sionário, potenciar a missão da Igreja
no exercício do anúncio evangélico e
anunciar Cristo como Salvador.
Para nós concretamente esta ocasião é
propícia à renovação do sentido mis-sionário da nossa vida. O anúncio mis-sionário não exclui ninguém, como nos
recorda São Paulo na carta que escreve
a Timóteo: «Deus quer que todos os
homens sejam salvos, chegando ao conhecimento da verdade e à experiência da sua
misericórdia por meio da Igreja, sacramento universal de salvação» (cf.1Tm
2,4;3,15). Por isso a Igreja é missionária
por natureza, ela está sempre em saída
até aos extremos confins da terra, num
continuo processo de conversão. Esta
saída é misericordiosa e tem origem no
amor que brota da urgência da salvação,

numa lógica de dom, sacrifício e gratuidade. Por isso já o Papa Bento XV desafiava os missionários, escrevendo há um
século, «Sê homem de Deus, que anuncia Deus». Todos somos missão e temos
como objetivo a missão. Para espalhar o
Amor de Deus, ninguém é inútil nem
insignificante.
A nossa vida de fé foi-nos comunicada
no dia do nosso batismo. O batismo é
verdadeiramente necessário para a salvação. Pelo batismo jamais seremos órfãos,
estrangeiros ou escravos na casa do Pai,
a nossa missão radica-se na paternidade
de Deus e na maternidade universal da
Igreja. Já o Papa Bento XV lembrava
que a universalidade divina da missão
da Igreja exige o abandono de uma pertença exclusiva à própria pátria e à própria etnia, a fim de se propor livremente
a salvação, pela a conversão a Cristo, em
diálogo com as culturas, as religiões e os
povos a quem somos enviados.
O Papa Francisco recorda a coincidência providencial da ocorrência do
‘Dia Mundial das Missões’ do decurso
do Sínodo Especial sobre as Igrejas na
Amazónia, como sinal de que para a
Igreja nenhuma cultura permaneça

fechada em si mesmo, ou isolada da
grande comunhão universal.
Em 2007 no Sínodo Latino-Americano,
em Aparecida, o Papa Bento XVI referia o significado da aceitação da fé cristã
para os povos da América Latina, o que
significou conhecer e acolher a Cristo
como Salvador, o Deus desconhecido
que os seus antepassados, sem o saber,
buscavam nas suas ricas tradições religiosas. Por isso, hoje, a utopia de dar
vida às religiões pré-colombianas separando-as de Cristo e da Igreja universal,
seria uma regressão.
Que estes desafios do Papa Francisco
nos inquietem ao relermos, pela sua
mão, a Encíclica Maximum Illud de
Bento XV, e também ao recordarmos
os ensinamentos do Papa Emérito. É
desejo do Papa Francisco aprofundar na
Igreja as raízes da Sua essência, ou seja, a
dimensão missionária da Igreja, sempre
em busca do homem, onde quer que ele
se encontre, envolvido nos novos areópagos, mergulhado no silêncio de uma
cela conventual em busca do divino, ou
de mãos dadas com os povos dos cinco
continentes, ultrapassando todos os
preconceitos racistas, classistas e confes-

-sionais. Tratando a todos como irmãos
e amigos, dando-lhes oportunidades
iguais de acesso à cidadania, à cultura,
a uma terra para viver em paz, à saúde e
a uma alimentação sadia. É esta a nossa
missão, dar Cristo ao mundo, na dinâmica de uma Igreja sempre mais atenta e
presente, realizando a sua missão de ser
sacramento universal de salvação, para
todos os povos da terra.

O clamor de um povo e da
Mãe Terra
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Foi anunciado com excecionalidade e singularidade para os próximos dias de 6 a 27
de outubro, no Vaticano, o Sínodo para a
Pan-Amazónia, com o tema: «Amazónia:
novos caminhos para a Igreja e por uma
ecologia integral».
O Sínodo foi anunciado pelo Papa Francisco, no dia 15 de outubro de 2018 na
Praça de S. Pedro em Roma no final da
canonização dos protomártires brasileiros
de Cunhaú e Uruçu. Na ocasião disse o
Papa Francisco: «A Igreja pretende assim
identificar novos caminhos para a evangelização daquela porção do Povo de Deus,
especialmente os indígenas, frequentemente esquecidos e sem perspetivas de um
futuro sereno, também por causa da crise
da floresta Amazónica, pulmão de importância capital para o nosso planeta», agora
tão danificada.
Este Sínodo tem três grandes finalidades:
identificar novos caminhos para a Evan-

gelização na Amazónia, analisar a condição dos povos indígenas e abordar a crise
da floresta amazónica.
Com este Sínodo dos Bispos pretende-se também chamar a atenção do mundo
inteiro sobre um bioma que há décadas
está a ser vergonhosamente explorado,
destruído e arrasado com consequências
desastrosas para todo o planeta. Também
se irá refletir seriamente sobre os povos originários desta região do planeta, retirando-os do esquecimento e do anonimato a
que têm sido votados desde há séculos pela
maioria da sociedade. Os seus problemas
serão tratados com afeição. Serão todos
ouvidos e tidos em conta, desde os afrodescendentes e quilombolas, os ribeirinhos
até aos paupérrimos moradores dos subúrbios das cidades e das metrópoles.
A região amazónica compreende um território com vários países: Suriname, Guiana
Francesa, Guiana, Venezuela, Equador,
Colômbia, Peru, Bolívia e Brasil. Perto de
50% do território brasileiro faz parte do

vasto território da Amazónia.
A Amazónia caracteriza-se pela coexistência de vários povos, de diversas origens,
culturas, raças e línguas. Devido à destruição da floresta por empresas multinacionais, estes povos foram forçados a um
êxodo rural, tiveram que fugir das suas
aldeias e hoje muitos vivem desintegrados
nos arredores das cidades vizinhas.
Esta vasta população tem a alegria de
participar na Eucaristia 3 ou 4 vezes por
ano. Não têm padre residente. São catequisados e orientados por leigos e leigas
que animam as comunidades. Por isso é
urgente identificar novos caminhos de
evangelização dos povos originários e dos
que fogem da Venezuela e do Haiti para
o Brasil. Ao mesmo tempo o Sínodo irá
novamente trazer à reflexão de todos,
temas da Encíclica «Laudato Sí», tais
como o cuidado do ecossistema mundial,
como os pulmões do planeta repletos de
biodiversidade como a Amazónia e a bacia
fluvial do Congo e a sua importância para

o futuro da humanidade e do planeta.
Ao ser celebrado no Vaticano, este Sínodo
ocupará a agenda mediática internacional,
o que vem contrariar a política interna
brasileira, que desvaloriza este importante
acontecimento, identificando-o como
um assunto da Igreja e para a Igreja.
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Frades em Diálogo
Texto: Frei Mário Cardoso, OFM

“compromisso para toda
a vida de seguir Cristo em
comunidade”
O Ministro Geral, Fr. Mickel Perry, na
abertura do V capítulo de Under Ten
2019 convida-nos a seguir Jesus Cristo
com simplicidade de espírito e abertos à
dinâmica do Espírito Santo e à vida simples dos irmãos de Taizé. O irmão Alois,
prior da Comunidade de Taizé, numa das
suas intervenções afirma que o núcleo da
vocação desta comunidade monástica
não é tanto o de acolher os jovens que vêm
de todo o mundo, mas serem irmãos uns
dos outros na vida quotidiana. O hábito
branco que vestem é sinal da pertença
a Cristo, mas é através da fraternidade
(constituída por cerca de 100 irmãos de
várias nacionalidades, representando
ramos católicos e protestantes), vivida
em unidade, reconciliação e bondade de
coração, que são testemunho de Cristo.
Trata-se de uma comunidade de irmãos
com o compromisso para toda a vida de
seguir Cristo em comunidade e em celibato, com um estilo de vida simples. Por
este motivo Taizé é um lugar que durante
décadas promove o diálogo ecuménico e
de reconciliação entre os povos.
A realização do V Capítulo Under Ten
Ordem dos Frades Menores em Táizé foi,
por um lado, uma oportunidade para
procurar a comunhão com Deus por
meio da oração comunitária, pelo canto,
reflexão pessoal e partilha; e por outro, a
oportunidade de refletir sobre a crise que

afeta toda a fraternidade universal e recuperar a nossa esperança franciscana.
Um estudo realizado em 2012 sobre a
situação dos frades na ordem (CF. Mion,
“questionário sobre a situação da Ordem
Hoje”), revelou de uma forma notável que
«existe uma falta de confiança generalizada entre os irmãos e seus ministros. Os
irmãos falando sobre as suas debilidades
e dificuldades no seio da fraternidade,
sentem que não podem abrir os seus
corações ao outro por falta de confiança e
isto faz com que haja irmãos que passam
semanas, meses e anos “sofrendo como
se estivessem numa prisão”, vivendo
uma dramática realidade de solidão no
interior da fraternidade. Com o pas-sar do tempo estes sentimentos podem
conduzir a um profundo isolamento,
destruindo qualquer vínculo afetivo de
fraternidade que tenha sido criado no
itinerário vocacional. Na verdade, quase
metade dos irmãos que responderam a
este questionário de 2012 revelaram que
experimentaram sérias dificuldades, nas
suas relações com outros frades na sua
fraternidade local, e uma falta de qualidade na comunicação interpessoal».
Fr. Michael Perry afirma não ter soluções
preparadas para esta crise que afeta a
fraternidade universal, contudo, propõe
que nos ajudemos uns aos outros a utilizar novas ferramentas para construir con-

fiança e confidência, considerando estas,
como duas condições necessárias para a
sobrevivência da nossa própria vocação
pessoal e da vocação de toda a Ordem.
Ora, o tema do V Capítulo Under Ten,
“frades em diálogo”, enriquecido com a
participação de 178 frades menores vindos de todo o mundo, teve o propósito
de nos colocar em reflexão sobre diálogo
e a importância que este tem para uma
coexistência pacífica. Neste âmbito, a
comunidade de Taizé proporcionou um
contexto concreto para cultivar a confiança e a amizade, centrada numa espiritualidade da hospitalidade e da aceitação da diferença (pelo diálogo, partilha,
tolerância, aceitação, escuta, não domínio das suas convicções sobre o outro).
Fr. Michel Perry salientou o papel essencial que o diálogo tem na superação dos
diferentes tipos de crises que enfrentamos atualmente, bem como no futuro, e
acrescenta que o autêntico diálogo espiritual e fraterno, o partilhar diariamente
nossas vidas entre nós como parte da
experiência de formação permanente, são
os únicos meios disponíveis para chegar a
uma experiência mais profunda de paz,
alegria e liberdade que Deus ofereceu
a S. Francisco e que oferece hoje a cada
um de nós. É importante referir que o
diálogo pressupõe diálogo com Deus,
connosco, com a comunidade, com os
pobres, com os humilhados, com os refugiados… O capítulo Under Ten insere-se,
portanto, na segunda fase do Capítulo
marcado pelo momento de “julgar”, no
qual se aprofundaram as bases de uma
reflexão cristã e franciscana sobre o diálogo. Neste âmbito Fr. Michel Perry
referiu a Santíssima Trindade como origem e fundamento da espiritualidade do
diálogo «pois a Trindade, que é fraternidade, diálogo, caridade e comunhão, nos

FREI BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES CANONIZADO
Texto: Frei Paulo Duarte, OFM
A Ordem Dominicana e a Igreja em Portugal, vão viver no próximo mês de novembro ocasiões de profunda alegria.
No próximo dia 10 de novembro, domingo, Frei Bartolomeu dos Mártires, será
canonizado em Braga, numa celebração presidida por um Cardeal da Curia
Romana, emissário de Sua Santidade o
Papa Francisco.
Bartolomeu dos Mártires nasceu em Lisboa, em maio de 1514 e professou na
Ordem Dominicana a 20 de novembro de
1529, tendo sido Prior do Convento Dominicano em Benfica (Lisboa).
O agora, São Bartolomeu dos Mártires, foi

feito Arcebispo de Braga em 1559. Diocese
que ele amou e serviu como um bom pastor,
próximo de todos, ouvindo o clamor dos pobres e as necessidades dos pastores.
É reconhecida a infatigável obra de São
Bartolomeu dos Mártires no assentimento e na aplicação das determinações do
Concilio de Trento (séc. XVI), tarefa que a
Igreja lhe entregou em mãos devido à sua
condição de Arcebispo.
Por ter nascido e vivido em Lisboa, aí lhe
ergueram na zona mais nobre da Baixa uma
Basílica em sua honra. Será aí que no próximo dia 16 de novembro (sexta-feira às
18h30), o Patriarca de Lisboa, Dom Manuel

Clemente presidirá a uma solene celebração
de Ação de Graças pela sua canonização.
Para esta solene concelebração, também
o Prior Provincial da Ordem dos Pregadores em Portugal, Frei José Nunes, convida
todos os que puderem, particularmente os
lisboetas conterrâneos de São Bartolomeu
dos Mártires para um momento de ação de
graças, por tão ilustre filho da cidade de
Lisboa, exímio Arcebispo de Braga e um
grande intercessor por nós junto de Deus,
que agora é apresentado como modelo de
santidade e elevado à gloria dos altares.

convida a entrar em diálogo, fraternidade,
comunidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com toda a humanidade e com
toda a criação que nos rodeia». Fr. Cesare
Vaiani (Secretário Geral para a formação
e os estudos da Ordem dos Frades Menores) referiu o modelo de diálogo oferecido
por S. Francisco e pela primeira fraternidade franciscana, no qual se insere, por
exemplo, o diálogo privilegiado com os
pobres, o diálogo cósmico com todas as
criaturas e o diálogo com o Sultão.
O pós-capítulo, que corresponde à terceira fase do Capítulo, marcado pelo
momento de “agir”, pressupõe fazer escolhas concretas e adequadas à realidade de
cada província e fraternidade.
Havia muito mais para dizer e partilhar com os leitores do Jornal Missões
Franciscanas, acerca desta magnifica
experiência que recebi, ao participar no
V Capítulo Under Ten em Taizé, onde
sublinho a alegria do encontro e da partilha com outros Irmãos, de outras províncias, de outros países e continentes.
Foi um tempo de graça, formação, reflexão, comunhão e oração e daqui colhi a
mensagem se sermos promotores de diálogo, construtores de pontes e artífices
da paz, a começar por mim.
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Memórias Soltas
Pelas margens do Busi — Parte I
Texto: Padre António Maria de Oliveira, OFM

Meus Caros amigos
Não se admirem os leitores que sem os
conhecer, os trate por amigos. Creio
que o são de todos os missionários. Da
amizade do missionário então não desconfiem sequer. Ele que tem afetos no
coração para consagrar aos pretinhos sem
civilização e sem batismo, tem sentimentos mais delicados ainda para os que lhe
são iguais na raça, no sangue, nas crenças,
na graça e até no hábito. Muitos dos leitores são, como eu filhos de S. Francisco.
Anuncio-lhes que sem ser precursor, venho
do deserto. Há três meses que estou na
Beira, e a vida aqui tem decorrido monótona, sem se desviar nunca dos trabalhos de
todos os dias. Não há tempo para devanear.
As horas vão-se consumindo insensivelmente na escola ensinando a ler e a escrever, nas oficinas dirigindo os trabalhos
manuais, na igreja e no hospital administrando os sacramentos, e na secretaria
dando expediente a um cem número de
cartas, ofícios, documentos, que aparecem como por encanto.
No outro dia, porém, resolvi quebrar
esta monotonia, indo passar uns dias no
mato, no meio dos leões, tigres e macacos. Saí da Beira no dia 12, estando de
volta no dia 23.
Vamos a ver se eu pelas notas tomadas
durante a viagem lhes posso descrever de
algum modo estes sete dias fora da Beira.

O que desde já lhes posso afiançar é que
a algumas páginas do meu diário tenho
de aplicar uma exegese; tão inteligíveis
elas estão, o que não admira, tendo sido
algumas delas escritas a andar com uma
velocidade superior a 7 quilómetros à
hora, e outras de noite à luz meiga da lua.
O passeio foi dado para examinar um
terreno que se vende e que nós queríamos saber se nos convinha, para aí estabelecer uma estação missionária, e foi
feito a pé, exceto no primeiro, penúltimo e último dia. Vamos então ver ou
ouvir o que diz o diário.
Às 10h30 do dia 17 de setembro o Padre
Rafael, eu, um rapaz da escola chamado
Alberto e quatro moleques embarcamos
no vapor Filis pertencente à Companhia
de cargas e descargas da Beira, e que nesse
dia se dirigia ao rio Busi com o fim especial de trazer água doce para fornecer os
navios que visitam este porto. Às 11h00
o vapor pôs-se em marcha. O vapor levava
a reboque um lanchão quadrado (espécie
de jangada) com trinta e tantos bois, uma
outra lancha de ferro, que devia estar
cheia de água no rio Busi, uma lancha da
Companhia do Busi, chamada Faial, e
um pequeno bote para serviço de bordo.
Era uma enfiada de embarcações…Meia
hora depois do meio dia o vapor encalhou. Eu que nessa altura estava muito
descansado numa cadeira de lona num
sítio mais elevado que a amurada do
vapor, que é baixíssima, perco o equilí-

brio e lá vou direito ao mar como uma
seta. Valeu-me um varão da coberta do
vapor, ao qual num prodígio de ginástica consegui agarrar-me. Às 12h45 deixamos o vapor, que ficou parado à espera
da maré, e passamos para a lancha Faial,
entrando desde logo em águas do Busi.

Mas para haver mais peripécias a contar, o
patrão da lancha que ia bêbado como um
cacho, deixou-a encalhar passados alguns
minutos, e só às 13h40, é que os marinheiros conseguiram safá-la, tendo então que
andar um pouco para trás a fim de tomar o
canal de onde não devia ter saído.

Milagre da mula em Tolosa
Texto: In Florinhas, «Liber Miraculorum»

Nas regiões de Tolosa disputava Santo
António com herege muito pérfido sobre
o Santo Sacramento do salutar Corpo de
Deus. Apesar de vencido, o herege não se
convertia à Fé; e, depois de muito discutir, propôs:
- Deixemo-nos de palavras e vamos a
obras. Se tu fores capaz de mostrar com
milagres, na presença de toda a gente, que
no Sacramento está de verdade o Corpo
de Jesus Cristo, eu prometo deixar a heresia e submeter-me à Fé católica.
E Santo António cheio de confiança, respondeu que assim faria.

E tornou-lhe o herege:
- Pois então vou fechar em casa um animal. Atormento-o com fome durante
três dias, e ao fim trago-o perante todos
os que quiserem assistir e ponho-lhe de
comer. Neste entrementes vens tu com
o Sacramento que dizes ser o Corpo de
Jesus Cristo. Se o animal, assim esfomeado, parar de comer e se for de uma
pressa para o Deus que, segundo afirmas,
toda a criatura tem obrigação de adorar,
podes ficar certo que imediatamente
abraçarei a Fé de Igreja.
O santo varão de Deus logo sem tardança
em tudo consentiu. No dia aprazado ajuntou-se o povo na praça grande e veio o dito

herege na má companhia de outros hereges que trouxe a mula que tinha atormentado com a fome. Santo António celebrou
a missa na capela que havia no lugar, e no
fim, à vista do povo, trouxe o santíssimo
Corpo de Jesus Cristo. Mandando a todos
que se calassem, disse para a mula:
- Ó animal, em virtude e em nome do teu
Criador que eu, embora indigno, tenho
aqui presente em minhas mãos, ordeno e
mando que venhas já sem demora até Ele
e humildemente Lhe prestes reverência,
para que desse modo veja a maldade dos
hereges que toda a criatura é sujeita ao
Criador a quem a dignidade do sacerdote
trata cada dia nos altares.

Entretanto, o herege punha de comer à
mula esfomeada.
Oh! O animal, apesar de tão atormentado pela fome, quando ouviu as palavras
de Santo António, logo parou de comer,
baixou a cabeça e caiu de joelhos diante
do Sacramento.
Pelo que muito se alegraram os fiéis
católicos e merecidamente saíram confundidos os hereges. Aquele dito herege
logo ali se fez fiel, conforme havia prometido, e obedeceu aos mandamentos
da Igreja.
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Algumas ideias sobre o “Decreto
Ad Gentes”
Parte II
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“as suas
obras devem
manifestar
a glória do
Pai”
Continuo com os caros leitores do JMF
a partilha de algumas ideias sobre o
Decreto Ad Gentes a respeito da atividade Missionária da Igreja, um precioso
documento saído do Concílio Vaticano
II, e que tem como objetivo delinear os
princípios da atividade missionária.
Depois de ter apresentado alguns princípios doutrinais deste documento, no
JMF do mês anterior, passo agora ao
Capítulo II do mesmo que fala da obra
missionária em si mesma.
Mais de dois biliões de pessoas ainda
não receberam a mensagem do Evangelho ou mal ouviram falar dela. Ora, esta
realidade requer, da parte dos fiéis cris-

tãos, a grave responsabilidade de fazer
discípulos, através do exemplo da vida
e pelo testemunho da palavra. Neste
contexto se situam os sacramentos do
Batismo e do Crisma, pois, pelo primeiro, os batizados foram revestidos do
homem novo, adquirindo o espírito da
filiação divina, e, pelo, segundo adquiriram a o espírito da missão, de tal forma
que as suas obras devem manifestar a
glória do Pai e ser um testemunho vivo
do amor do Pai em Jesus Cristo, pela
humanidade inteira. Aliás, é pela estima
e pela caridade, e participando na vida
cultural e social, familiarizando-se com
as tradições nacionais e religiosas dos
povos onde se inserem, que os cristãos,
tomando conhecimento dos homens
no meio dos quais vivem, através de um
diálogo sincero e paciente, devem iluminar com a luz evangélica as riquezas que
Deus liberalmente outorgou aos povos.
A Igreja, por meio dos seus filhos, estabelece relações com os homens de qualquer condição social, língua, povo ou
nação, particularmente com os mais
pobres trazendo a paz e a luz do Evangelho às suas alegrias, dores e aspirações,
colaborando com todos os homens na
reta ordenação dos problemas económi-

cos e sociais, com especial cuidado na
educação das crianças e jovens.
Os fiéis devem prestar também a sua colaboração efetiva às iniciativas promovidas
pelas instituições particulares e públicas,
pelos governos, pelos organismos internacionais e pelas diversas comunidades
cristãs e mesmo religiões não cristãs, com
prudência e sem se imiscuir no governo
da cidade terrena, mas lutando contra a
fome, a ignorância e as doenças, de forma
a melhorar as condições de vida e assegurar um mundo de paz.
Não é missão prioritária do cristão
procurar o progresso e a prosperidade
material dos homens, mas a promoção
da sua dignidade e fraterna união, ensinando as verdades religiosas e morais,
que Cristo esclareceu com a Sua luz,
abrindo o acesso mais pleno a Deus, na
dupla caridade a saber: vertical para com
Deus e horizontal para com os homens,
de forma a brilhar o mistério de Cristo,
no qual se revela a caridade divina.
Há uma conversão inicial que arranca
o não crente ao pecado e o introduz no
mistério do amor de Deus, que o chama
a entabular relações pessoais consigo em
Cristo pois, sob a ação da graça de Deus,
o neo-convertido inicia o caminho espiri-

tual pelo qual, comungando já pela fé no
mistério da morte e ressurreição, passa do
homem velho ao homem novo, que tem
em Cristo a sua perfeita realização.
O homem convertido experimenta frequentemente ruturas e separações, e por
isso importa que haja um processo de
amadurecimento porque, a passagem do
homem velho ao homem novo implica
uma mudança progressiva de mentalidade
e de costumes, daí que é importante o
tempo de catecumenato ou seja, um tempo
de formação e aprendizagem de toda a
vida cristã, pelo qual os catecúmenos são
introduzidos na vida da fé, da liturgia e
da caridade do Povo de Deus. Libertos
do poder das trevas pelos sacramentos da
iniciação Cristã, mortos com Cristo e com
Ele sepultados e ressuscitados, recebem
o Espírito de adoção de filhos e celebram
com todo o Povo de Deus, o memorial
da morte e ressurreição do Senhor. Visto
que a Igreja é apostólica, os catecúmenos
devem igualmente aprender a cooperar
ativamente; pelo testemunho da sua vida e
a profissão da sua fé, na evangelização e na
construção da Igreja. Esta iniciação cristã
realizada no catecumenato não é obra apenas dos catequistas ou sacerdotes, mas de
toda a comunidade dos fiéis.

rio Zenari. Durante as conversações com
o Presidente al-Assad, o Cardeal Turkson
entregou ao presidente da Síria uma carta, onde o Papa Francisco manifesta a sua
preocupação com a situação humanitária
naquele país, com especial preocupação
com as condições de vida da etnia Idlib.
A presença de Frei Nicola Riccardi naquela cimeira, pelo oficial que exerce, não
deixou de ser também uma invocação da

figura de São Francisco de Assis, o profeta da Paz e do Bem, como também foi
a expressão concreta do rosto e das mãos
de tantos frades franciscanos que vivem
ombro a ombro diariamente a sorte do
povo mártir da Síria.

FREI NICOLA RICCARDI PRESENTE EM CIMEIRA NA SÍRIA

Texto: Frei Paulo Duarte, OFM
Frei Nicola Riccardi, nasceu em Telese
Terme (Benevento) a 17 novembro de
1965, professou solenemente na Ordem
dos Frades Menores a 17 setembro de
2000 e foi ordenado sacerdote a 1 de
setembro de 2001.
Licenciado em Ciências Económicas e
Financeiras pela Universidade de Siena
(1993), depois de um tempo de experiência de trabalho na área da sua formação, licenciou-se em Ética Social (2002)
matéria em que concluiu o Doutoramento (2006), na Pontifícia Universidade
Gregoriana em Roma e, em 2015, obteve na Pontifícia Universidade Urbaniana,
a Licenciatura em Teologia Moral.
De 2007 a 2009 investigou e estudou
em várias universidades dos USA nomeadamente em Harvard, na Universidade de Cambridge, onde aprofundou os
seus conhecimentos.

Foi Professor na Universidade Gregoriana,
onde ensinou ética económica, teorias
neoliberais e ética financeira (20092013). Desde 2007 foi o responsável pelo
Curso internacional de Justiça Paz e Integridade da Criação e professor de ética
económica na Faculdade de Teologia da
Pontifícia Universidade Antonianum em
Roma. É autor de vários artigos científicos
da sua especialidade, publicados em inúmeros títulos.
Em julho de 2017 aceitou o cargo de Subsecretario do Dicastério para o Serviço do
Desenvolvimento Humano Integral.
Nesta qualidade acompanhou recentemente à Síria, para uma cimeira como Presidente Bashar Hafez al-Assad, o Cardeal
Peter Turkson, Perfeito do Departamento
para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Nesta cimeira participou
também o Núncio Apostólico, Cardeal Má-
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Professor de Bolama (Guiné)
Texto: Padre Manuel Pereira Gonçalves, OFM

O padre Manuel Pereira Gonçalves, Franciscano, historiador e ex-missionário na Guiné-Bissau, foi ao seu baú de memorias e brindou-nos com estes artigos que passamos a publicar.

“a nossa
pequena
homenagem
e a nossa
gratidão por
tudo o que
ela fez ”
Albino Almeida
Albino de Almeida, professor da escola de
São José da Missão de Bolama. O professor Albino foi aluno do Internato de Bula.
Ali aprendeu com os sacerdotes franciscanos os rudimentos para se dedicar ao
ensino do programa do 1º ciclo e ainda o
necessário para os seus alunos receberem
o batismo, fazerem a primeira comunhão,
profissão de fé e, mais tarde, receberem
o sacramento do crisma. O professor
Albino preparava os seus alunos para o
exame da 4ª classe. Tinha a certeza que
o mais importante era o ensino da língua
portuguesa e do programa de matemática. Apesar das dificuldades existentes de
material didático, o professor Albino, com
a sua experiência, com o contacto com os

professores padres Casimiro, Eugénio,
Macedo e João Sobrinho e Afonso fazia
dessa experiência norma de vida para que
aos seus alunos nada faltasse para poderem aprender o essencial para que o exame
da 4ª classe fosse fácil.
Algumas vezes, na escola da missão,
pude assistir às aulas do professor Albino
na nova escola de São José de Bolama.
Na língua portuguesa, o professor insistia na boa leitura, na boa interpretação,
analisando o texto gramatical: verbos,
substantivos, adjetivos, pronomes etc.
Seguidamente, procurava que o aluno
analisasse uma frase indicando o sujeito,
predicado e complementos. Na aprendizagem da catequese era muito exigente.
Os alunos tinham que saber as orações
principais para poderem participar nas
cerimónias do batismo, confissão e 1ª.
Comunhão (sacramentos da iniciação
cristã). O professor Albino vivia num
anexo que pertencia à residência do mis-sionário. Procurava recolher-se cedo para
que pudesse aproveitar o despontar do dia.
Na altura dos exames da 4ª classe, o professor Albino preparava, gratuitamente,
com explicações os pontos do programa
em que os seus alunos demonstravam
maiores dificuldades. Após a independência, alguns dos seus alunos foi nomeado
para altos cargos governativos. Um ou
outro, exerceu as funções de ministro.
Apesar do exercício destas funções dos seus
alunos, nunca reivindicou para si qualquer
honra, louvor e condecoração. Tinha a
certeza de ter cumprido a sua missão. Ao
nosso exemplar professor a nossa gratidão e
a gratidão de todos aqueles que tiveram o
privilégio de receber os seus ensinamentos.
Bem-haja, professor Albino.

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

Dona Maria da Luz
A nossa professora era filha do senhor
Manuel, cabo-verdiano, natural da Ilha de
Santiago, funcionário público na câmara
de Bolama. Felizmente, tive o prazer de
conhecer este bom homem na sua casa que
partilhava com as suas duas filhas e com
os netos, filhos da Dona Maria das Dores.
Quando cheguei a Bolama, em outubro de 1966, a escola missionária de São
José funcionava em vários locais. Junto à
Igreja e nas instalações inacabadas da nova
escola da missão. A Dona Maria da Luz
encarregava-se de leccionar o programa da
2ª classe. Procurava com a sua paciência
e com o seu bom jeito de boa avozinha,
ensinar os seus alunos a lerem cada vez
melhor, a falar bem a língua portuguesa, a
darem poucos erros nos ditados, a fazerem
melhor as redações (com períodos e frases
correctas), sem erros ortográficos.
Durante o mês de Maria, a professora
procurava que os seus alunos a acompanhassem na recitação do terço em honra
de Nossa Senhora de Fátima, procurava
ainda que os seus alunos não faltassem
à missa dominical e também não faltas-sem à catequese que era ensinada após

a missa dominical e também duas vezes
por semana, após o horário letivo. A
Dona Maria da Luz encarregava-se da
limpeza da casa do missionário, da limpeza aos sábados da Igreja, da limpeza
e lavagem da roupa do missionário e de
toda a roupa da Igreja. Apesar de todo
este esforço nunca desejou ser recompensada por este trabalho, que fazia, segundo
ela, voluntariamente. Nesta atividade,
tinha a colaboração dos seus sobrinhos
mais velhos, filhos da sua irmã Maria das
Dores. Era uma presença na missa diária
e nas outras atividades religiosas. Apesar
das suas dificuldades, nunca lhe ouvimos
queixume de alguma espécie. A fé em
Jesus Cristo e em Nossa Senhora eram
a arma e a resposta para vencer as suas
necessidades. Com a morte da sua querida filha adotiva, a professora Alice Reis
não suportou a separação e deixou-se vencer pela saudade de quem muito amava.
À professora Dona Maria da Luz a nossa
pequena homenagem e a nossa gratidão
por tudo o que ela fez não só ensinando
os seus alunos, mas ainda pelo exemplo
da sua vida de cristã e pelo testemunho
da sua vida. Paz à sua bela alma.
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Francisco, Rei da Juventude
Texto: Frei Sérgio Góis — Equipa Pastoral
Juvenil e Vocacional dos Franciscanos

Neste mês de outubro, dedicado particularmente às Missões, celebramos São
Francisco de Assis, santo missionário,
sempre em saída, quer fosse na sua terra
natal, quer fosse no Egipto ou na Terra
Santa. Independentemente do lugar, o
seu destino era sempre o mesmo: para os
outros até ao totalmente Outro, desde as
mais humildes criaturas, passando pelos
irmãos, independentemente da nação,
raça e religião, até ao Crucificado das
igrejinhas mais pobres, que lhe revelava o
imenso amor do Senhor.
Ora, venerar os santos é, pois, um reconhecimento do seu testemunho de seguimento de Cristo e do testemunho da ação
da graça de Deus sobre o homem. Por
isso, neles, celebramos a presença salvífica
de Deus na história humana, vendo neles
a possibilidade real de também nós percorrermos o caminho de santidade que
é, afinal, a vocação de todo o cristão e o
objetivo de todas as vocações cristãs.
Neste vislumbramento do divino e nesta
comunhão com aqueles que nos precedem na caminhada batismal, corremos
o risco de pensar que os santos são mais
que nós ou, pior ainda, que tiveram a vida
mais facilitada. De facto, conhecemos
as suas histórias de vida e de santidade,
que se nos apresentam encerradas. Não

há volta a dar: morreram fidelíssimos ao
Senhor, venceram o bom combate da fé
e contemplam já a glória de Deus. Além
disso, não conheceram os nossos tempos,
com os seus desafios, perigos, tentações
e maldades, aparentemente mais difíceis
de superar e mais cruéis no suportar.
Nada mais errado! Também os santos
tiveram tudo para falhar. Afinal, também foram pecadores.
Voltando a São Francisco, lembremos a
sua juventude. Nascido no seio de uma
família burguesa, nada lhe faltou, em
virtude dos negócios bem-sucedidos do
pai, Pedro Bernardone. Por este motivo,
entre os seus pares, era o mais generoso,
pródigo na diversão e no vestir, liberal nas
despesas e apaixonado pelas aventuras. E,
assim, era por muitos cortejado e aclamado
como rei da juventude (cf. 2C 7). Quanto
aos sonhos, as aspirações de Francisco não
eram nada modestas: palácio magnífico,
um enorme arsenal de armas e uma belíssima noiva (cf. 2C 6), que aparentemente o
convidavam à ascensão social, pela via das
armas, alimentando os ideais cavaleirescos,
tão aclamados pelos trovadores de então.
Disto mesmo dão testemunho as suas duas
incursões bélicas, a primeira em 1202, na
guerra entre Assis e Perúsia, a segunda em
1205, quando se alistou nos exércitos do
papa para combater Frederico II. Na primeira, caiu prisioneiro durante um ano,
tendo sido libertado bastante debilitado.

Na segunda, uma intuição, em forma de
voz, diz-lhe que o verdadeiro Senhor não
seria servido por essa via (cf. TC 6).
Daqui, aquele que fora o rei da juventude,
esbanjador e doidivanas, começa a desfazer-se de bens, a vaguear por entre maltrapilhos e leprosos, escondendo-se em lugares
ermos e reconstruindo igrejas abandonadas. Por fim, acaba por renegar a própria
casa paterna e confiar-se totalmente ao Pai
do Céu. E apesar de a pena avançar ligeira,
não pense, caro leitor, que este processo foi
imediato e pacífico. O pai terreno perseguiu-o e encarcerou-o, os antigos companheiros tiveram-no por doido, as vigílias
foram constantes e as provações inúmeras.
No entanto, como diz São Paulo, o que há
de louco no mundo é que Deus escolheu
para confundir os sábios; e o que há de
fraco no mundo é que Deus escolheu para
confundir o que é forte (1Cor 1,25). Tal é
a sorte dos que descobrem a sabedoria de
Deus na Cruz de Cristo. E foi precisamente
do Crucificado que Francisco escutou: “Vai
e repara a minha Igreja”. Chamamento e
envio, encontro pessoal com Cristo e ser
Igreja, eis os pressupostos da santidade!
Também hoje os jovens deste lado ocidental do mundo se deparam com os desafios do tempo, nascidos numa sociedade
de bem-estar e incentivados a sonhar em
termos sociais, económicos e políticos,
como se a verdadeira felicidade não comportasse o sacrifício ou como se estivesse

reduzida a esta existência e como se o ter
se sobrepusesse ao ser. São apelos concretos, tão concretos como o foram para
Francisco de Assis. Mas também hoje há
a possibilidade real de se ser santo, de se
descobrir essa sabedoria divina que desconstrói a nossa lógica humana.
São Francisco continua a ser o rei da Juventude, sendo dos santos que mais atrai os
jovens. No entanto, o modelo acabado do
santo poderá ser uma mera miragem, se
não aprendermos com a sua vida a tomar as
decisões radicais perante o chamamento do
Senhor. Neste sentido, será sempre mais útil
apresentar o seu percurso de santificação,
no qual, perante as inquietações interiores e
as inspirações espirituais, foi sendo capaz de
arriscar, ainda que de forma incompreensível e escandalosa para os seus.
Que o Santo de Assis interceda pelos
jovens dos nossos tempos, para que possam aspirar ao que os próprios desejos não
alcançam e alcançar o que por mérito próprio não podemos aspirar.

Voluntariado Missionário
Texto: Com base num estudo da FEC

De acordo com um inquérito realizado a
61 entidades com diferentes estatutos que
integram a Rede de Voluntariado Missionário coordenada pela FEC, nomeadamente ONGD, IPSS, Associações Juvenis, Congregações Religiosas, Dioceses,
Paróquias, Fundações e grupos informais
de jovens e adultos. Das 61 entidades
contactadas, responderam 37 e destas 37
organizações, 33 enviam regularmente
voluntários em missão.
Em 2019 já participaram em ações de
voluntariado missionário 1059 portugueses, destes 368 jovens e adultos participam em projetos em países em desenvolvimento e 623 desenvolvem atividades
de voluntariado/missão em Portugal.
Segundo a FEC aumentou o número de
voluntários em relação a 2018, mas diminuiu o número de missões com duração
igual ou superior a 6 meses.
Os 368 voluntários que partiram para os

chamados países em vias de desenvolvimento, distribuíram-se assim: São Tomé e
Príncipe 80 voluntários, Moçambique 63,
Angola 55, Guiné-Bissau 53, Cabo Verde
44, Brasil 22, Tanzânia 6, Zâmbia 5, em
menor número vão também voluntários
para Equador, África do Sul, Marrocos,
Etiópia e Timor-Leste. Está a aumentar a
nova tendência de famílias completas que
partem em missão.
336 Voluntários partem em projetos de
curta duração, para missões que podem
ir de 15 a 6 meses e 32 voluntários partem para projetos de longa duração que
podem ir de 7 meses a 2 anos ou mais. Os
voluntários que já partiram este ano têm
idades compreendidas entre os 18 e os 35
anos, sendo que aproximadamente 35%
são estudantes e 32% pessoas empregadas
e 8% são recém-licenciados, 22% dos que
partem fazem-no pela segunda vez.
Com idades compreendidas entre os 18 e
os 50 anos, 16 pessoas deixam o emprego
e partem como voluntários e 17 pedem

licença sem vencimento. 27 pessoas reformadas decidiram dedicar o seu tempo a
experiências de voluntariado missionário.
As principais possibilidades de intervenção que as entidades acolhedoras proporcionam aos voluntários são nas áreas
da agricultura, animação sociocultural,
construção e infraestruturas, educação e
formação, pastoral, saúde, dinamização
comunitária, entre outras. A educação e
a formação continuam a ser o principal
enfoque dos voluntários, logo a seguir,
vem o trabalho pastoral, a animação
sociocultural e por fim a saúde.
Neste estudo os voluntários referem que
aprenderam novas formas de ser e de estar,
ficaram mais sensibilizados para os problemas da interculturalidade e ficaram a
sentir-se mais sensíveis em apoiar de forma
continuada, projetos missionários a partir
de Portugal. Outros referem também que
ficaram a valorizar mais o uso moderado
dos recursos naturais. Também é de considerar que 691 voluntários desenvolve-

ram recentemente projetos missionários
em Portugal, com maior incidência na
região do Alto Douro e Trás-os-Montes,
Douro litoral, Beiras, zona de Lisboa e
Vale do Tejo, Alentejo, Algarve e Ilhas.
Os Missionários Franciscanos, nos inícios dos anos 90 começaram a enviar leigos para a Guiné-Bissau e para Moçambique. Estes envios aumentaram a partir
de 2000. De 2016 até ao presente tem
decrescido em muito e atualmente não
contamos com voluntários leigos no
terreno. A restauração das nossas presenças na Guiné-Bissau, como Custódia
dependente da Província Franciscana
da Itália do Norte e em Moçambique,
com a criação da Custódia Autónoma
de Santa Clara de Assis, não têm requerido colaboração a este nível. Uma boa
prática do voluntariado missionário é
corresponder às necessidades das Igrejas
Locais e não impor-lhes outras responsabilidades além da muitas que já constituem o seu dia a dia.

