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O nosso coração está em Deus
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

“Deus é Pai, a Igreja é Mãe e
Jesus nos salvou”
No passado mês de outubro, no Santuário de Fátima, os Institutos Missionários Ad Gentes, marcaram presença
e desenvolveram intensa atividade
missionária. Não só porque a Exposição «Pelos Caminhos do Mundo» está
patente na Basílica da Santíssima Trindade quee foi palco e oportunidade
para inúmeros diálogos informais com
os visitantes, nacionais e estrangeiros,
sobre a atividade missionária realizada pelas missionárias e missionários
portugueses nos cinco continentes ao

longo de séculos; como também ocor-reu em Fátima o «Encerramento do
Ano Missionário Nacional», com a
peregrinação missionária, promovida
pelo Episcopado Português e organizada pelos Institutos Missionários.
Os milhares e milhares de leigos associados aos diferentes Institutos Missionários vieram a Fátima para “consolidar
a fé e revitalizar a missão”, segundo as
palavras proferidas na homília da missa
do 29.º Domingo do Tempo Comum e
«Dia Missionário Mundial» pelo Car-

deal Patriarca de Lisboa, D. Manuel
Clemente e Presidente da Conferência
Episcopal Portuguesa.
Toda a multidão que estava em Fátima
se apercebeu que a imagem de Nossa
Senhora transportada em cortejo para o
altar, não foi a habitual imagem de Nossa
Senhora que está na Capelinha das Aparições, mas sim a imagem do Imaculado
Coração de Maria, que está na Basílica
de Nossa Senhora do Rosário. Esta feliz
ocorrência deve-se ao empenho de aprofundar a mensagem de Fátima, que une
profundamente o Coração Imaculado de
Maria ao Sagrado Coração de Jesus, apresentado aos pastorinhos nas aparições
do Anjo na Loca do Cabeço em 1916.
(Conf. Jornal Missões Franciscanas Ano
LXXVIII, nº 826, pág. 3 e nº 827, pág. 3).
Também se assinalou na mesma ocasião,

os 175 anos do «Apostolado da Oração»
com um Colóquio sobre o Sagrado Coração de Jesus, organizado pela Companhia
de Jesus e que teve lugar em Fátima no dia
anterior, 19 de outubro, onde os Corações de Jesus e Maria estiveram em aprofundado estudo.
Na sessão de abertura do referido colóquio, o senhor Bispo de Bragança-Miranda, D. José Cordeiro, concluiu a
sua intervenção recordando aos presentes o diálogo da liturgia eucarística em
que o celebrante diz: «Corações ao alto
e a assembleia responde: o nosso coração
está em Deus».
É com o coração em Deus, que eu, tu,
nós somos missão! E por isso , temos
ânsia de dizer a quantos nos rodeiam
que Deus é Pai, que a Igreja é Mãe e que
Jesus nos salvou!
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Editorial

Pelos caminhos do
mundo
Exposição Missionária Itinerante

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Jesus pelos Evangelhos, dirige-se aos crentes de todos os tempos, dizendo-nos também a nós
«Vinde a Mim …Vinde aprender de
Mim…». Aprender de Jesus, o Mestre da nova humanidade, aprender o
sentido da vida.
E aprendendo de Jesus as verdades da
fé, somos por Ele enviados a ir e a testemunhar o Seu amor aos homens.
Amor salvífico e eterno. Amor diametralmente oposto a qualquer
forma de amor egoísta e egocêntrico,
inconstante, fogaz e passageiro.
O Amor de Deus é libertador e criador. Libertador da vida presente,
cheio de contingências e ataduras,
caduca e finita. E criador de todas as
coisas visíveis e invisíveis, criador do
presente e do futuro, do tempo e da
eternidade.
A pedagogia do nosso Mestre
agarra-nos no presente e projeta-nos num futuro sem fim. No presente o nosso Mestre ensina-nos a
dinâmica do amor, e quer que nos
exercitemos no amor, amando-nos
como Ele nos ama.

Texto: Anabela Cerva

“iniciativa conjunta dos
Institutos Missionários
Ad Gentes”
Precisamente há uma ano, no jornal de
novembro de 2018, na edição nº 855 publicávamos um artigo que dava conta do início da Exposição Missionária Itinerante.
Agora regressamos a este mesmo tema,
só que à distância de um ano depois da
exposição ter percorrido vários espaços,
dioceses e fóruns.
Agora a exposição está em Évora, na Fundação Eugénio de Almeida e no último
mês esteve patente na ala direita à entrada
da Basílica da Santíssima Trindade.
No dia 1 de outubro às 21h15, com a
presença do Senhor Cardeal D. António
Marto, vários bispos e muitos missionários e missionárias, foi aberta a exposição
no Santuário de Fátima.

ESTATUTO EDITORIAL

SUGESTÃO DE LEITURA

Para conhecer o ESTATUTO EDITORIAL
do Jornal MISSÕES FRANCISCANAS
consulte o nosso site:

A Editorial Franciscana recorda que
está à venda o livro DESAFIOS DO
PAPA FRANCISCO. É uma obra da
autoria do franciscano Padre Álvaro
Silva, atual Procurador Nacional da
União Missionária Franciscana e Diretor do Jornal Missões Franciscanas.
A venda deste livro reverte também
para a ajuda das MISSÕES FRANCISCANAS. Faça o seu pedido e enviaremos por correio para a sua casa, pelo
preço de 6,00€ com os portes incluídos, ou à cobrança pelo mesmo preço.

www.uniao-missionaria-franciscana.org

Assim antecipamos em Santidade
no presente, o futuro que nos
espera; porque se Aquele que nos
chamou é Santo, devemos também
nós ser santos em todas as nossas
ações (Conf. 1Ped 1, 15).

FICHA TÉCNICA

Que a Solenidade de Todos os Santos, com que iniciámos este mês,
seja o nosso habitual sistema de
vida: a santindade!
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Papa Francisco aos Consagrados
de Moçambique
Texto: Carlos Xavier

“É Deus
que nos faz
participantes
do seu
ministério”
Durante a sua 31.ª viagem apostólica internacional, o Papa Francisco
encontrou-se com consagrados (Bispos, sacerdotes, religiosos, consagrados,
seminaristas, catequistas e animadores
pastorais da Igreja moçambicana) na
Catedral do Maputo, dedicada à Imaculada Conceição.
Antes das palavras do Papa, falou o nosso
irmão bispo franciscano, Dom Frei Hilário da Cruz Massinga, OFM; presidente
da Comissão Episcopal para o Clero e
Vida Consagrada.
O Santo Padre, dirigiu-se aos sacerdotes
e consagrados ali presentes, abordando o
tema das crises na vida sacerdotal. Aconselhou o Papa que no meio das crises os
padres devem voltar aos sítios onde receberam o chamamento, onde era importante a iniciativa de Deus que os cha-

mava. Muitas vezes no decurso da nossa
vida consagrada, pensamos que ser padre
consagrado é participar em reuniões,
orientar ritos, dirigir colóquios, sentados
à cabeceira da mesa.
O Papa recorda aos consagrados que
o padre é uma pessoa muito pequena,
o único que é incomensuravelmente
grande É Deus que nos faz participantes
do seu ministério. O sacerdote é o mais
pobre dos homens se Jesus não o tratar
como amigo, o padre é o mais louco de
todos os homens, se Jesus não o instruir pacientemente como fez a Pedro.
O padre será o mais indefeso dos cristãos, se o Bom Pastor não o fortalecer no
meio do rebanho. Não há ninguém mais
pobre que um padre que confia só nas
suas próprias forças. Devemo-nos sempre renovar enquanto pastores.
O Papa Francisco estabelece uma diferença entre o anúncio do anjo feito a
Zacarias em Jerusalém, e a anunciação do anjo a Maria, feita em Nazaré.
O Papa destacou o anúncio feito pelo
anjo a Maria em Nazaré. Ir a Nazaré é
o melhor caminho para enfrentar as crises de identidade, para nos renovarmos
como pastores-discípulos-missionários.
E para evitarmos exageros na preocupação de gerar recursos financeiros para
um certo bem-estar pessoal, seguindo
por caminhos tortuosos que muitas
vezes acabam por privilegiar atividades
com uma retribuição garantida e difi-

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.

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

O BISPO FRANCISCANO D. HILÁRIO MASSINGA ENTREGA OFERTA AO SANTO PADRE.

cultam a dedicação ao pastoreio diário
do rebanho. O nosso cansaço enquanto
padres deve relacionar-se com a nossa
capacidade de compaixão com os
pobres, diante dos quais o nosso coração se deve comover e estremecer.
Acrescentou o Papa, a vida do nosso
povo não é uma história de telejornal,
conhecemos os que nos estão confiados,
sabemos o seu nome, onde mora, onde
trabalha, podemos até adivinhar o que
vai na sua mente e no seu coração. São
eles que nos ensinam o sentido da nossa
doação sacerdotal quotidiana.
Oiçamos de novo o chamamento que o
Senhor um dia nos fez e vejamos se os

cansaços e preocupações têm a ver com
o rebanho que nos foi confiado ou com
um certo mundanismo espiritual, pelo
fascínio de mil propostas de consumo às
quais não conseguimos renunciar para
caminhar livres ao encontro dos irmãos.
Devemo-nos cansar com aquilo que é
fecundo aos olhos de Deus, para encontrarmos num saudável cansaço, a fonte
da nossa identidade sacerdotal.
Aos que ainda se interrogam sobre a sua
vocação e se dão conta da velocidade de
tantos estímulos, que roubam as condições de vida interior, onde se percebe o
olhar de Jesus, devem identificar a Sua
voz que nos chama.

4

MISSÕES FRANCISCANAS . NOVEMBRO 2019

Algumas ideias sobre o “Decreto
Ad Gentes”
Parte III
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“contribuir para confessar
a glória do Criador”
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 e algumas ideias da obra missionária em si mesma, refiro algumas ideias do
Capítulo III sobre o incremento das Igrejas jovens, a sua atividade missionária, a
promoção do apostolado dos leigos e a
diversidade na unidade.
Segundo este Decreto, a obra de implantação da Igreja num determinado agrupamento humano atinge o seu termo quando
a comunidade dos fiéis já se enraizou na vida
social e se adaptou à cultura local, gozando
de estabilidade e firmeza, com recursos próprios, de clero local e de leigos, e possui já os
ministérios e instituições necessárias para
viver e desenvolver a vida do Povo de Deus,
sob a orientação do próprio Bispo, sendo
a fé ensinada por meio de uma catequese
adaptada e celebrada numa liturgia conforme o génio do povo, e, por uma legislação canónica conveniente, que passe para as
instituições e para os costumes locais.

Na sua atividade missionária, a igreja
particular deve ter consciência que foi
enviada aos habitantes do mesmo ter-ritório que não creem em Cristo, a
fim de ser, pelo testemunho da vida de
cada um dos fiéis e de toda uma comunidade, um sinal a mostrar-lhes Cristo.
Importa também que os sacerdotes nativos organizem uma ação comum com os
missionários estrangeiros, pois formam
um presbitério único, debaixo da autoridade do Bispo.
Este Decreto refere a importância dos leigos, na ação missionária da igreja particular e universal. Sublinha este documento
que os fiéis leigos, pertencendo ao mesmo
tempo ao Povo de Deus e à sociedade
civil, tem obrigação de dar testemunho
de Cristo, pelas palavras e pela vida, na
família, no grupo social e no meio profissional, exprimindo, no meio social e
cultural da sua pátria, em conformidade
com as tradições nacionais, a grande
novidade cristã do homem novo criado
segundo Deus, em justiça e santidade verdadeiras. Devem purificar a sua cultura,
conservá-la e desenvolvê-la, dando-lhe a
sua perfeição em Cristo, a fim de que a fé
em Cristo e a vida da Igreja deixem de ser
estranhas à sociedade em que vivem, mas

comecem a penetrá-la e transformá-la.
A caridade sincera deve ser a imagem
de marca da presença dos féis leigos nas
suas comunidades e estruturas sociais, e
por essa caridade sincera se devem unir
aos seus concidadãos, a fim de que no
seu comportamento apareça um novo
laço de unidade e de solidariedade universal, haurida do mistério de Cristo.
Esta obrigação impõe-se, acrescenta este
documento, tanto mais que os homens
não podem ouvir o Evangelho e conhecer
Cristo, senão pelos vizinhos leigos, vizinhos no trabalho e na vida de cada dia.
Claro que um bom apostolado dos leigos
passa também pela sua formação, o que
implica que os ministros da Igreja devem
instruí-los profundamente no mistério
de Cristo, iniciá-los nos métodos práticos, assistir-lhes nas dificuldades, em
conformidade com o pensamento da
Constituição sobre a Igreja e do Decreto
sobre o Apostolado dos leigos.

As igrejas jovens, enraizadas em Cristo
e construídas sobre o fundamento dos
apóstolos recebem, dos costumes e das
tradições dos seus povos, da sabedoria e
da doutrina, das artes e das disciplinas,
tudo aquilo que pode contribuir para
confessar a glória do Criador, ilustrar a
graça do Salvador, e ordenar a vida cristã.
Para conseguir este objetivo é importante
que haja uma reflexão teológica a partir
da Sagrada Escritura, das reflexões dos
Padres da Igreja e do Magistério, de forma
a tornar mais inteligível a fé, tendo em
conta a filosofia ou a sabedoria dos povos,
e a maneira de os costumes, o sentido da
vida e a ordem social poderem concordar
com a moral manifestada pela revelação
divina. Desta forma, as tradições particulares e próprias de cada nação, esclarecidas pela luz do Evangelho, serão assumidas na unidade católica, ficando intacto o
primado da cátedra de Pedro, que preside
a toda a assembleia da caridade.

de Santo António da Polana, onde foi pároco de 1962 a 1975.
Homem naturalmente bom e pacifico, possuía grandes conhecimentos de carpintaria
(que nunca esqueceu e sempre exerceu
pela vida fora) e era dotado de uma superior
apetência musical. Devido a isso fundou o
“O Grupo Coral – Pequenos Cantores da
Polana” em 1963 e depois já na paróquia
da Pontinha, em 1979, fundou o “O Grupo
Coral – Pequenos Cantores da Pontinha”.
Com a independência de Moçambique,
veio para Portugal de 1976 a 1995 foi

pároco da Paróquia da Sagrada Família, na Pontinha (Lisboa), de 1995 a
2013 foi pároco da Paróquia de São
Pedro em Vila Real, e de 2013 a 2019
viveu na Fraternidade Franciscana de
Lamego na Rua de Almacave.
Foi sempre um pastor diligente. Os últimos dias da sua vida revelou dotes de
historiador autodidata, com a publicação de vários ensaios: «Memórias da
Paróquia de São Pedro de Vila Real»
(2001) e «Vida e acção dos Franciscanos em Lamego» (2018).

OBITUÁRIO
Texto: Frei Paulo Duarte, OFM

Faleceu o Padre Arnaldo Taveira de
Araújo, OFM, (1929 - 2019)

No passado dia 8 de outubro de 2019,
no hospital de Vila Real faleceu o Padre
Arnaldo Taveira de Araújo com 90 anos
de idade, 71 de profissão religiosa e 64
de sacerdócio.
O Pe. Arnaldo nasceu em Calvelo, Ponte
de Lima, a 7 de fevereiro de 1929, tomou hábito franciscano a 7 de setembro
de 1947 e foi ordenado sacerdote a 29
de junho de 1955. Partiu para Moçambique no ano seguinte, onde trabalhou em
várias missões: Xai-xai, Mavila, mas onde
teve uma ação mais prolongada na igreja
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Memórias Soltas
Pelas margens do Busi — Parte II
Texto: Padre António Maria de Oliveira, OFM

Às 15h45, apareceram no rio dois hipopótamos, que souberam conservar-se
sempre a uma distância respeitável, evitando assim tomar o sabor a umas ameixas que para eles estavam preparadas.
Chegamos à Nova Lusitânia, sede da
Companhia do Busi, às 18h30, tendo
a lancha encalhado mais duas vezes

durante a viagem. Na Nova Lusitânia
fomos muito bem recebidos pelo Sr.
Fernando de Oliveira, Comandante da
Circunscrição do Busi, a quem pedimos
pousada para aquela noite, um guia para
a viagem e quatro carregadores para nos
levarem as bagagens, o qual ele tudo nos
concedeu da melhor vontade, pelo que
ficamos muito agradecidos.
No dia 18 queríamos começar a mar-

cha às 06h00, mas como os carregadores tardaram, por terem de vir de uma
povoação distante, aproveitamos a ocasião para visitar a fábrica de açúcar que
a Companhia do Busi aqui tem e suas
dependências. Gostei imenso de ver a
ordem e perfeição dos trabalhos ali executados. A fábrica produz 15 toneladas
de açúcar em 24 horas.
Às 8h45, tendo chegado já os carregadores, pusemo-nos a caminho. Eramos 12
pessoas: nós dois, o rapaz da escola, o guia
e oito carregadores. Seguimos a margem
esquerda do rio até uma povoação chamada Metusa, onde bebi pela primeira vez
água de coco, de que gostei muitíssimo.
Depois de alguns minutos de descanso
metemo-nos numa canoa e atravessamos
para a margem direita do rio, entrando
desde logo no regulado de Inhanguos.
Às 11h30 chegamos a Zindoga, onde
a Companhia de Moçambique tem
uma extensa cultura de algodão. Aqui
fomos recebidos carinhosamente pelo Sr.
Miranda, regente agrícola deste posto,
que nos ofereceu um belo almoço, em
que entraram óptimas couves, muito raro
nestes sítios e, portanto, também muito
apreciadas. Às 14h30, depois de termos
agradecido ao Sr. Miranda a sua carinhosa

Os inimigos convidaram
Santo António
Texto: In Florinhas, «Liber Miraculorum»

Aconteceu uma vez, em terras de Itália, os
hereges convidaram Santo António para
tomar uma refeição. E o Santo, se os podia
tirar do erro, aceitou o convite, a exemplo
de Jesus Cristo que por essa mesma razão
comia com publicanos e pecadores.
E porque a mente dos maus sempre pensa
coisas más, aqueles hereges a quem o
Santo António tantas vezes confundia
com as suas argumentações e sermões,
deram-lhe a comer comida envenenada.
Diante daquela ação perversa dos hereges, o Espírito Santo revelou a Santo
António que não devia comer.
E o Santo, cheio de piedade e paciência,
repreendeu-os da sua má ação. Mas os
hereges, para se justificarem, disseram ao
Santo que apenas queriam comprovar a

palavra da Escritura que diz: «se comerem ou beberem algo mortífero, não
lhes fará mal» (Mc 16, 18). E assim foi,
comesse Santo António, o que comesse,
mesmo envenenado, nada lhe faria mal.
Caso Santo António comesse aquela
comida sem sofrer qualquer dano, eles
prometeram converter-se à fé do Evangelho; mas se o Santo hesitasse comer com
medo de morrer, os hereges mantinham a
sua crença de que o Evangelho não contém a verdade.
Santo António fez o sinal da Cruz sobre
o alimento envenenado, e sem medo ou
constrangimento, comeu e disse-lhes:
«Vou comer, não para tentar a Deus, mas
para que vocês acreditem no Evangelho».
E depois de comer, não sentiu qualquer
efeito do veneno. Vendo isto os hereges
converteram-se à Fé católica.

hospedagem, retomamos a marcha pas-sando junto das povoações de Sacabuia,
Cunja, Manjoca e Medundo.
Em Manjoca encontramos um homem
atacado de lepra, ainda não muito adiantada, mas que já dava bem a perceber
o horripilante desta enfermidade. Em
Medundo paramos um pouco para matar
a sede que nos devorava. Às 18h00 chegamos a uma povoação chamada Xicanha,
no regulado de Inhamite, e ali acampamos
e passamos a noite. Tínhamos os pés de
tal modo inchados e empolados, que nos
era impossível prolongar mais a marcha
naquele dia. Tínhamos andado, nas seis
horas que tivemos de marcha, o mesmo
caminho que os machileiros costumam
andar em todo um dia. (Os terrenos atravessados durante este dia apresentam
todos sinais de uma fertilidade extraordinária. São em geral muito planos, cobertos
de capim e com muito pouco arvoredo. O
sol aqui queima). Às 6h30 do dia 19 saímos de Xicanha. Tínhamos os pés doridos
e as pernas trôpegas, o que nos mostrou
a impossibilidade de conservar neste dia
o que fizemos no anterior; procuramos,
contudo, vencer em pouco tempo a maior
distância possível. Às 9h00 chegamos à
povoação do regulo Inhanjôo.
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Um retrato de Bolama
Texto: Padre Manuel Pereira Gonçalves, OFM

A 29 de outubro de 1966, cheguei à Ilha
de Bolama utilizando o navio motor “Formosa” que, semanalmente, fazia a viagem
até à Ilha, que fora capital da colónia até 9
de dezembro de 1941. Esta ilha, segundo o
parecer de muitos entendidos, faz parte do
arquipélago dos Bijagós. É aquela que está
mais próxima do território continental da
Guiné-Bissau, com uma população, que
no ano de 1966, seria de uns seis mil habitantes de algumas etnias, nomeadamente:
mancanhas, fulas, mandingas, beafadas,
bijagós, balantas e outras… A sua capital é
a cidade de Bolama que, ainda no século
XXI, albergava uns quatro mil habitantes.
A Ilha é rodeada por “manguezal” onde
crescem as ostras que, juntamente com
aquelas que se desenvolvem nas rochas,
deliciam as mesas dos europeus, cabo-verdianos e estrangeiros. O clima tropical
tem uma temperatura bastante agradável
nos meses de janeiro e fevereiro.
A cidade na década de sessenta, do século
XX, era uma cidade com muita vida e bastante movimento de gente jovem africana
que assentava praça no C.I.M. (Centro de
Instrução Militar) e na escola de fuzileiros
africanos. Jovens guineenses que acredi-

tavam na política portuguesa por uma
pátria pluricontinental e multirracial.
Presentes também alguns oficiais, sargentos e furriéis e alguns cabos portugueses
que davam instrução militar nos quartéis
já referidos. Pela cidade, algumas casas
comerciais: Casa Gouveia, casa ultramarina, casa Duarte, Zeca. Amaro, Gentil,
Mota e Almeida. A Imprensa Nacional
dava emprego a três dezenas de jovens e
adultos. A escola de professores de posto,
preparava jovens guineenses para ensinar
as crianças nativas, o programa do 1º ciclo
que se lecionava em Portugal. Uma escola
nova das missões dedicada a São José, com
quatro salas de aula, grandes varandas,
casas de banho para rapazes e raparigas com
dois turnos de alunos: de manhã e de tarde.
Uma pequena Igreja dedicada a São José.
A cidade de Bolama assentava numa rua
principal desde o edifício da administração até à ponte do cais. Depois umas
tantas ruas perpendiculares à rua principal. Junto à Baía, uma rua envolvente que
recebia as ruas perpendiculares, envolvidas pelo casario e se perdia para além da
casa comercial do Zeca.
Na cidade existia uma boa sede dos
Bombeiros Voluntários de Bolama; um
terreno e o quartel transformado em

edifício de cinema, na direção do padre
Manuel Gonçalves, senhores Alcibíades,
Vicente Andrade, Jorge e Peralta. As
obras da sede foram realizadas na direção
do Senhor Capitão Tenente Brito. Mais
tarde, naquele espaço, organizaram-se jantares, convívios, sessões de hipnotismo, bailes, atuação do Duo Ouro
Negro, Bana, e dos conjuntos Cobiana
Djaz e Bolama Ritmo (conjunto formado
pelo padre Manuel Gonçalves) e do qual
fizeram parte os elementos Samy Barbosa

e Oswaldo Monteiro como solistas, organista Carlos Barbosa, Bateria Rui, viola
ritmo Juca. O conjunto, para além de animar as missas dominicais, ainda atuou
em São João, no quartel dos Bombeiros
de Bolama.
Os edifícios estatais lembravam a sua
imponência de capital. O edifício da
Administração, com a sua escadaria comprida, levava-nos ao espaço de entrada para
as várias secções quer da administração
quer da câmara.

Moçambique depois da visita Papal
Texto: Cruz da Silva, OFM

Depois da vista do Papa Francisco a
Moçambique, às Ilhas Maurícias e Madagáscar, aquele país de expressão oficial
portuguesa, com uma história de séculos
cruzada com Portugal. Moçambique, que
se estende do Revue a Maputo, foi recentemente a votos. A imprensa internacional
deu voz ao investigador britânico Joseph
Hanlon, que apelidou este ato eleitoral

«como sendo o pior de sempre» e alguma
imprensa portuguesa assinala a esperada
vitória do presidente Nyusi, enquanto
refere a morte de duas pessoas em Nacala.
Segundo a reflexão do Papa, Moçambique possui um território cheio de
riqueza natural e valiosíssimo património cultural, mas a par disto existe uma
enorme corrupção e é muito perigoso
aceitar que a corrupção seja o preço a
pagar pela ajuda externa.

O PAPA FRANCISCO CUMPRIMENTA O CARDEAL FRANCISCANO D. ALEXANDRE DOS SANTOS. À ESQUERDA DO
CARDEAL, NA FILA DE TRÁZ, ESTÁ O BISPO FRANCISCANO D. ADRIANO LANGA, BISPO DE INHAMBANE

Um observador internacional alertava,
não tanto para o que terão sido as fraudes eleitorais, mas sobretudo para o pós-eleitoral. Em qualquer parte do mundo,
onde o povo é chamado a votar, não é
sempre espectável que ganhem as eleições
aqueles em que nós votámos e com quem
nos identificamos politicamente. A grandeza da democracia reside em saber aceitar
a vontade expressa pelo povo. Por isso o
tempo pós-eleitoral, é um tempo melindroso e propenso a discussões.
Onde terão caído os apelos do Papa? Não
se sabe. O que se sabe é que eles foram
feitos de viva voz, diante das mais altas
figuras do Estado e transmitidos pela
comunicação social, nacional e internacional. No estádio Zimpeto de Maputo
o Papa Francisco apelidou o exercício
do ‘amor aos inimigos’, como um caminho estreito, que requer algumas virtudes. Jesus, nos seus ensinamentos, não
ignora a realidade e fala-nos do inimigo
concreto, aquele que nos odeia, expulsa,
insulta e rejeita como infame.
E entre os ouvintes do Papa estavam mui-

tos que podiam contar histórias de violência na primeira pessoa, com algum familiar,
vizinho ou amigo. Que o digam os recentes
acontecimentos de Cabo Delgado.
Jesus convida-nos a amar e a fazer o bem,
isto é, mais do que ignorar a pessoa que
nos prejudicou, ou o esforço para não nos
cruzarmos com elas Jesus pede-nos para
rezarmos por ela. Para seguirmos Jesus
temos que ir muito além do «olho por
olho, dente por dente». Não nos devemos
unir para realizar planos de ódio e de vingança. É o próprio Jesus que nos ensina:
«como quereis que os outros vos façam,
fazei-o vós também» (Lc 6, 31).
Perdoar, construir a paz e a justiça não são
atitudes de débeis e fracos, são atitudes de
homens e mulheres que descobrem que
não é necessário denegrir e maltratar para
se ser importante.
O Papa Francisco terminou a sua homilía
com vários agradecimentos, como é protocolar, e estendeu os seus agradecimentos
aos que não puderam vir à missa em consequência dos recentes ciclones e que ainda
hoje estão em precárias condições.
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Crónicas de Cabo Verde
Fraternidade São João Batista
Texto: Frei Sérgio Pinheiro, OFM

“As igrejas e as gentes
precisam de reconstrução,
que passa pela promoção
social e a evangelização”
No dia em que a Igreja celebra a memória litúrgica de São João Crisóstomo,
dia 13 de setembro, chegaram à cidade
da Ribeira Grande (Cidade Velha), na
Ilha de São Tiago, os irmãos frei Manuel
Nicolás Hipólito de Almeida (Vigário) e
frei Sérgio Miguel Mota Pinheiro, acompanhados do Ministro Provincial, frei
Armindo de Jesus Ferreira Carvalho. Os
irmãos vieram integrar a Fraternidade
com o Frei Elvino António Fernandes dos
Reis Pereira (Guardião), que se encontra
a viver na mesma localidade há quase dois
anos, servindo a Paróquia de São João
Batista, próxima a Ribeira Grande.
No dia 14, os irmãos fizeram visita às
comunidades. Os freis Armindo e Nicolás foram celebrar às capelanias de Santana e Loura. O Guardião e o frei Sérgio
foram a Pico Leão e a Belém.
No domingo, 15 de setembro, os irmãos
saíram às 7h30 rumo à capelania de Porto
Mosquito, onde decorreu a Missa com a
Comunidade, tendo presidido o Ministro Provincial. Depois, seguimos para

a igreja paroquial, em São João Batista,
localidade de Chã de Igreja, tendo presidido o frei Nicolás. Aí, dada a bênção
final, o Ministro Provincial apresentou
os novos irmãos, frei Nicolás e frei Sérgio, à comunidade, dando a conhecer da
sua permanência em Cabo Verde, para
a missão. Todos aplaudiram à novidade
com alegria e os dois novos missionários
dirigiram algumas palavras à Comunidade, havendo ainda tempo para, no fim,
fora da igreja, se manter um convívio.
O dia 17, festa da Impressão das Chagas
de São Francisco de Assis, foi o mais forte!
Celebrámos em João Varela, na Fazenda da
Esperança, a qual conta, em Cabo Verde,
com menos de dois anos, mas vivencia o
grande milagre da recuperação de cerca de
trinta homens, com o índice irrisório de
duas recaídas e somente uma desistência.
Aí, dois jovens deram o seu testemunho.
No mesmo dia, procedeu-se à oficialização da Fraternidade, na Casa Episcopal,
sob a presidência do Ministro Provincial
e na presença dos irmãos: frei Elvino dos

Reis (Guardião), frei Nicolás Almeida
(Vigário) e frei Sérgio Pinheiro. Testemunhou e abençoou este solene ato Sua
Eminência Reverendíssima, o senhor
dom Arlindo Cardeal Gomes Furtado, o
qual, tendo-nos recebido para tal efeito,
nos recebeu em casa, à sua mesa.
Assim, damos breve notícia da Missão
Franciscana em Cabo Verde, onde os frades da nossa Província de Portugal estão
ao serviço da Paróquia de São João Batista
(Ribeira Grande/ Cidade Velha), na Ilha de
Santiago, a qual reúne as seguintes comunidades: Chã de Igreja (Matriz); Porto Mos-

quito; Belém; Pico Leão; Loura; Santa Ana;
Alto Gouveia e Mosquito d’Horta. Estes
lugares são pobres e alguns deles têm um
acesso muito perigoso. As igrejas e as gentes
precisam de reconstrução, que passa pela
promoção social e a evangelização. Pedimos a oração de todos os que leem estas
palavras, para que o Senhor possa realizar
nas Comunidades e naqueles que a servem
o mesmo que operou em São Francisco de
Assis: «vai e reconstrói a minha Igreja, que,
como vês, está em ruínas».

dão o melhor do seu esforço, dedicando-se
à divulgação do trabalho missionário dos
Franciscanos no mundo, também assim
fazia a D. Docelinda em Alcobaça acompanhada do seu esposo.
Desde 1962, portanto há 57 anos, que
a D. Docelinda acompanhava o trabalho
missionário Franciscano, através do jornal
Missões Franciscanas, que mensalmente
recebia em sua casa.
Motivada pelos artigos do nosso jornal, a
D. Docelinda espalhava pela sua terra os

calendários e as tradicionais agendas
dos franciscanos. Agora no céu será
recompensada por todos os trabalhos
missionários que realizou para a Igreja
Missionária.
Como membro ativo da UMF, ela passa
agora a participar dos méritos da oração que os franciscanos fazem pelos
seus benfeitores.

OBITUÁRIO

Texto: Redação

Faleceu D. Docelinda Cardoso
Raposo Lorvão
No passado dia 12 de outubro faleceu,
em Alcobaça, a nossa amiga e Zeladora
da UMF, D. Docelinda Lorvão.
A celebração exequial teve lugar no
domingo dia 13 e contou com uma representação da Procuradoria Nacional
da UMF.
Como centenas e centenas de zeladoras
e zeladores espalhados por Portugal, que
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A eternidade, esse fim sem vista…
Texto: Frei Sérgio Góis — Equipa Pastoral
Juvenil e Vocacional dos Franciscanos

“Terá a vida um sentido que
não o nada?”
Novembro. Mês das almas. Mês dos
defuntos. A liturgia acentua esta realidade da nossa vida, enquanto esperança
de uma vida eterna, garantida pela fé na
Ressurreição, pela qual Jesus Cristo venceu o maior dos inimigos: a morte. Como
consequência razoável e necessária, celebramos a comunhão dos santos, daqueles
que vivem já na glória de Deus, bem como
pedimos por todos os defuntos, a fim de
que se encaminhem, pela misericórdia de
Deus, para esta vida plena.
No entanto, como abordar esta realidade
que se transformou num tabu social?
Por um lado, o fenómeno da morte foi
marginalizado para as camas dos hos-

pitais, maquilhado pelas novas práticas
de tanato-estética e sublimado por discursos adocicados que evitam toda a
expressão de dor. Por outro, os ideais de
progresso ilimitado e as conceções individualistas do homem plenamente livre
conferem à conceção de verdade uma
tonalidade relativa, em que a realidade
faz-se segundo as circunstâncias e interesses dos indivíduos, em vez de se revelar
como aquilo que simplesmente é.
Num contexto assim, fruto de um longo
processo, a conceção da morte enquanto
passagem desta vida para o eterno torna-se absurda. Porém, permanece sempre a
questão: e depois? Será que a vida acaba

simplesmente com a morte? Terá a vida
um sentido que não o nada?
Independentemente dos tempos da
humanidade, esta questão sobre o sentido da vida perante a morte é universal e,
por isso, intemporal. Por mais que se faça
da morte um tabu, a sua inevitabilidade,
mais tarde ou mais cedo, confronta-nos,
primeiramente pela morte dos outros até
ao nosso próprio ato de morrer.
E aí está a morte a bater à porta em cada
dia. Velhos e novos, todos presidem
ou presidirão ao cortejo fúnebre. Com
ela, está a dor da perda, da saudade, do
vazio. E quantos homens e mulheres não
definham neste sofrimento?
Com ela, porém, está também a esperança. A esperança de que a nossa vida
vale muito mais. A esperança de que o
amor vence todo o tipo de sofrimento,
incluindo a morte. Com ela está também
a possibilidade de ser um sinal de esperança. Sabemos que a nossa vida foi resgatada por Jesus Cristo e é a partir desta
certeza que somos chamados a ser sinal.

A morte comporta para o cristão não
apenas uma resposta fundamental da
vida, mas também um lugar de testemunho. Assim sendo, a celebração de
todos os santos e dos fiéis defuntos não
se resume a uma mera prescrição litúrgica, mas corresponde a um ato de fé,
que deverá ser acompanhado pelos gestos de solidariedade e compaixão junto
daqueles que sofrem com o morrer.
Sejamos, portanto, sinais de esperança,
num mundo que morre sem a eternidade à vista.

Peregrinação a Fátima
Texto: Frei Paulo Duarte, OFM

“igualdade
entre os
homens,
a quem
chamamos
irmãos”
Pela 47.ª vez a Família Franciscana
Portuguesa rumou a Fátima em
peregrinação nacional. Este ano o
programa preencheu todo o dia de
sábado, dia 5 de outubro. Com um
maior número de irmãos e irmãs provenientes das diversas fraternidades
da Ordem Franciscana Secular, em
relação a anos anteriores; com um
considerável número de institutos da
Terceira Ordem Regular, com algumas Irmãs Clarissas e outros membros
dos ramos da Primeira Ordem, todos
fomos a Fátima, para dizer à Virgem
Maria, naquele espaço emblemático,

«Obrigado, por termos Mãe!»
Logo pela manhã, um grande grupo de
jovens franciscanos e outros simpatizantes
do espírito franciscano, fizeram o caminho da Via Sacra, em espírito de comunhão com os olhos postos em Francisco
de Assis que transportou na sua carne os
estigmas de Cristo Pobre e Crucificado.
Já depois do almoço, entramos em conjunto na esplanada do recinto do Santuário, em direção à Capela Mundi e
aí o Presidente da Família Franciscana
e outros membros da mesma, fizerem
uma festiva Saudação a Nossa Senhora,
com cânticos e hinos, preces e súplicas.
Dali fomos para o momento Mariano
da Basílica da Santíssima Trindade,
rezámos o terço em várias línguas dos

países onde os nossos irmãos e irmãs
servem os mais pobres. Juntamente
com a recitação do terço, ouvimos
interpelantes apelos e testemunhos
missionários proferidos por franciscanas e franciscanos. No fim do terço
teve lugar a concelebração da Solene
Eucaristia presidida pelo senhor Dom
Frei Joaquim Lopes, OFM.
À noite na oração do Terço Internacional e na Procissão de Velas era bem notória uma grande mancha castanha das
roupagens franciscanas entre os peregrinos, com velas acesas nas mãos.
O último ato programado do dia, foi uma
Vigília Missionária, que teve lugar na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Com
esta vigília, a Família Franciscana Portu-

guesa, associou-se a toda a Igreja que vive
um especial outubro Missionário.
A título de curiosidade, o ramo dos
OFM da Ordem dos Frades Menores está presente em mais de 120 países, com cerca de 1200 membros em
África e no Médio Oriente; 3400 na
América Latina; 1250 na América do
Norte; 150 na Ásia e Oceânia e 1500
no Extremo Oriente.
Oito séculos depois da aprovação da
forma de vida evangélica que Francisco
de Assis desejou viver, continuamos
ainda a propor ao mundo os caminhos
da simplicidade de vida, do respeito
pela criação, da igualdade entre os
homens, a quem chamamos irmãos, da
Paz e do Bem.

