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Longa presença em Marrocos
(1220-2020)
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

“levaram a cultura, o
respeito pelos direitos dos
povos e a Fé em Cristo”
Ao celebramos no próximo dia 16 de
janeiro os oitocentos anos dos Mártires
Franciscanos em Marrocos, fui investigar documentos históricos em Arquivos
e bibliotecas, para que aqui, resumidamente pudesse trazer estas referências,
também com a atualidade do presente.
O Evangelho chegou a Marrocos nos
séculos II e III, pela Península Ibérica
Romana. No ano de 298 o Centurião
Romano Marcelo, torna-se o primeiro
mártir cristão naquele país.
Logo foram criadas várias Dioceses e Sedes
Episcopais: Tanger, Arzila, Ceuta, Larache,
Tetouan, Salé, entre outras. O cristianismo

estendia-se entre os berberes autóctones
e os habitantes de origem romana que se
haviam fixado na Mauritânia.
É longínqua a presença dos missionários
franciscanos nestas terras, assim como
nas mais recônditas regiões do mundo,
onde cedo levaram a cultura, o respeito
pelos direitos dos povos e a Fé em Cristo.
É vastíssima e incontornável a experiência missionária ad gentes da Ordem dos
Frades Menores. Em 1219 chegaram a
Marrocos pela primeira vez. Em 1220
cinco franciscanos foram martirizados
em Marraquexe e em 1226 Frei Agnelo
foi nomeado Bispo de Fès. Entre os sécu-

los XIV e XVIII os franciscanos espanhóis da Diocese de Sevilha, atendiam os
prisioneiros cristãos e não cristãos.
Em 1630 a Sede Episcopal de Marrocos foi reduzida à categoria de Prefeitura Apostólica dependente da Curia
Romana e confiada aos missionários
franciscanos. No século XVIII com a
abolição dos escravos cristãos em Mar-rocos, houve um incremento das comunidades cristãs com a vinda de europeus
que ali se fixaram.
Mais recentemente, em 1908, o Papa Pio X
eleva a Prefeitura Apostólica de Marrocos a
Vigariato Apostólico com sede em Tanger
e, em 1923, cria dois Vigariatos Apostólicos, um com Sede em Rabat para o Protectorado francês e outro com sede em Tanger para o Protectorado espanhol e zona
internacional.
Dom Frei Colomban Dreyer, OFM da
Província de São José no Canadá, foi o primeiro Vigário Apostólico de Rabat. Pelos
Decretos Papais de 14 de setembro de
1955 e de 14 de novembro de 1956, o Papa

Pio XII eleva respetivamente os Vigariatos
Apostólicos de Tanger e Rabat à categoria de Sedes Arquiepiscopais, tendo sido
Dom Frei Louis-Amédée Lefévre, OMF,
o primeiro Arcebispo de Rabat.
Com a independência de Marrocos em
1956, a população europeia diminuiu
muito e as comunidades cristãs ficaram
mais pequenas.
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Editorial

Martírio: Anunciar pelo
testemunho
Texto: Frei Sérgio Góis, OFM

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Acabou o ano, começou o ano!
De repente começamos a chamar novo
a algo que desconhecemos e velho
àquilo que foi a nossa existência nos
últimos 365 dias. Com a mesma velocidade com que vivemos, chamamos a
umas coisas novas e a outras velhas.
Atenção para não chamarmos de forma
inadvertida, velhos aos nossos bons
sentimentos, propósitos e projetos, só
porque nos acompanham nos últimos
tempos da nossa vida.

“é o Espírito
que opera
em nós”
Celebramos neste mês de janeiro os 800
anos do martírio dos Frades Berardo,
Otão, Pedro, Adjuto e Acúrsio, Protomártires da Ordem e Patronos da Província Portuguesa dos Frades Menores.
Martirizados em Marrocos, para aí se
dirigiram, passando por terras lusitanas,

a fim de pregarem aos moiros o Evangelho. Como resultado da sua missão,
perderam a cabeça por Cristo, às mãos
do Miramolim, depois de padecidos tormentos atrozes.
A fé destes homens é, pois, inegável, a
sua fidelidade comprovada, o seu testemunho autêntico, de tal forma que
o seu martírio marcou profundamente
o cónego Fernando Martins Bulhão,
ao ponto de provocar o seu ingresso
na Ordem dos Frades Menores. Tornando-se Frei António, revelou-se um
autêntico evangelizador, pela palavra e
pelo exemplo, aclamado padre santo,
pela boca dos meninos aquando da sua
morte, e inserido no catálogo dos santos, menos de um ano depois da sua
morte, pelo Papa Gregório IX, seu con-

O Papa Francisco pede no início deste
ano, a nossa atenção para «A Paz
como caminho da Esperança: Diálogo,
Reconciliação e Conversão Ecológica».
Como vai a nossa esperança? Está ela
aliada à nossa Fé em Deus?
E o nosso diálogo? Ele está presente na
nossa vida? Ou vivemos mais impondo
a nossa vontade? Estou a converter-me ecologicamente e reconciliar-me
com o meio ambiente que me rodeia?
Ou deixo-me levar por sentimentos de
destruição? Não respeitando a vida dos
seres e das pessoas.
Começámos o ano de 2020 a ouvir os
nossos governantes cá dentro a dizer
que há dinheiro e que até tem folga…
Cá estamos para ver! O orçamento do
estado para 2020, reflete em muitos
setores uma perda do poder de compra dos portugueses. Os trabalhadores
pobres são em número cada vez mais
assustador e com ampla tendência para
aumentar. Muitas famílias começam
a não ter pão na mesa. O número de
pobres cresce! Os cuidados de saúde
para todos, diminuem!
A Conferência das Partes (da Convenção Quadro das Nações Unidas para
as Alterações Climáticas), conhecida
como COP 25, reuniu em Madrid de
2 a 13 do passado mês de dezembro,
com resultados frustrantes para toda a
humanidade e para todo o globo. Bem
apela a Igreja e o Papa Francisco para a
«Conversão Ecológica».
E nós por aqui continuamos a viver de
fachadas, entre a vergonha e o mais vergonhoso no parlamento, e os portugueses com a carga fiscal sempre a subir!
Será que é isto o ANO NOVO ?
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temporâneo e amigo: Santo António de
Pádua, de Lisboa, do Mundo.
Paradoxalmente, uma missão aparentemente falhada acabou por ter efeitos
extraordinários e imprevistos. Deus lá
sabe o que faz e como faz. Já dizia Jesus
a Nicodemos: «O vento sopra onde quer e
tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde
vem nem para onde vai. Assim acontece
com todo aquele que nasceu do Espírito»
(Jo 3,8). Também hoje, perante os aparentes fracassos da missão, é o Espírito, do
qual todos nascemos, que opera em nós.
Ora, ao olharmos para os feitos do
passado, podemos cair na tentação de
pensar que a nossa ação deve colher
imediatamente os seus frutos, esquecendo que o passado foi igualmente
moroso como é o presente ou, o que
é pior, reivindicando egoística e idolatricamente o domínio sobre a missão.
Talvez por isso São Francisco, na primeira redação da Regra, manda que os
irmãos, ao irem para «entre os moiros
e outros infiéis», não abram «debates
nem discussões», apresentem-se como
cristãos e, «quando julgarem ser do
agrado do Senhor, anunciem a palavra
de Deus» (cf. 1R 5-7).
Note-se que esta Regra, dita não bulada,
é redigida em 1221, depois do martírio
daqueles irmãos. Assim, para Francisco,
o anúncio do Evangelho, sendo imperioso, requer o respeito e a cordialidade
para com aqueles a quem é dirigido,
partindo antes do testemunho de vida e
de coerência de fé. Apesar de ser inquestionável a fé dos protomártires, temos
de admitir que, segundo o espírito do
Poverello de Assis, os métodos não terão
sido os mais convenientes.
Este foi o risco de então e é o risco dos
nossos tempos, sobretudo quando nos
deparamos com as dificuldades da
Igreja no Ocidente, tão cheia de espaços
vazios, estruturas em declínio e assembleias despovoadas. Vivemos verdadeiramente num contexto de missão, que
exige o anúncio evangélico da vida boa
que nos concede Jesus. Tal como no séc.
XIII, a missão de hoje tanto mais será
frutuosa quanto mais proceder do testemunho autêntico da santidade quotidiana, da alegria profunda e da beleza
amorosa que nos concede o caminho
com e de Jesus.
Isto exige não só perder a cabeça por
Jesus, como também abrir o coração ao
outro, promovendo espaços e ambientes de diálogo, onde as palavras traduzem os gestos, revelando a sempre Boa
Nova do amor de Deus. Procuremos,
portanto, anunciar pelo testemunho.

3

MISSÕES FRANCISCANAS . JANEIRO 2020

Fé e Missão
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“nenhum batizado se deve
esquivar ao dever de se
tornar missionário numa
dinâmica de fé”
Sabemos que a primeira missão da Igreja
é evangelizar, a Igreja existe para evangelizar, esta é a sua missão e a razão da
sua existência, as Encíclicas Evangelii
Nuntiandi, do Papa Paulo VI, a Missão
do Redentor, de S. João Paulo II, e Alegria do Evangelho, do Papa Francisco,
afirmam-no claramente. No Ano missionário 2018/2019, onde fomos chamados
a estar Todos e sempre em Missão, e no
mês extraordinário da Missão, outubro
2019, em que o Papa Francisco nos lembrou que somos Batizados e Enviados,
a Igreja procurou refrescar, no coração
dos crentes, esta certeza que nos impele:
todos somos missionários e nenhum
batizado se deve esquivar ao dever de se
tornar missionário numa dinâmica de fé.
Uma fé em seis vertentes: fé recebida,
porque pelo batismo recebemos o dom

da fé, que se desenvolverá pelo anúncio
recebido; fé professada, porque sei bem
em quem deposito a minha esperança;
fé celebrada, porque onde dois ou três
estiverem reunidos no nome do Senhor,
o mesmo Senhor estará no meio deles;
fé anunciada, porque ai de mim se não
evangelizar; fé vivida, porque onde
há caridade e amor aí habita Deus; e
fé comtemplada, porque, em Maria,
podemos contemplar Aquele que ela
deu à luz, o Único pelo qual podemos
ser salvos.Disse o Papa Francisco na sua
mensagem para o dia mundial das missões de 2019 que todos acabamos de
viver: «A celebração deste mês ajudar-nos-á, em primeiro lugar, a reencontrar
o sentido missionário da nossa adesão de
fé a Jesus Cristo, fé recebida como dom
gratuito no Batismo».

Portanto, a missão deve ser vivida à luz
da fé, e a fé é o primeiro passo da Mis-são, pois, se não professo, se não celebro, se não vivo e se não contemplo,
com posso anunciar? Se não cuidarmos
da nossa relação com Deus e com Jesus
Cristo, numa dinâmica, contemplativa,
celebrativa e caritativa da fé, o nosso testemunho será em vão, pois a mensagem
não passa para os outros, se primeiro
não estiver viva e fortalecida em nós.
Quando o Diácono recebe o Evangeliário, no dia da sua Ordenação, o bispo
dirige-lhe as seguintes palavras na hora
de O entregar nas suas mãos: «Recebe o
Evangelho que tens por missão proclamar,
acredita no que lês, ensina o que crês e vive
o que ensinas». Estas palavras poderão
ser para todo o batizado. Reparemos
que são três passos decisivos e inseparáveis: a fé, como o primeiro passo, o
anúncio, como dever missionário do
batizado, e a vida, que há de credibilizar
a fé e o anúncio do mensageiro.
O Papa João Paulo II fez-nos um convite
no início do novo milênio, que foi bastante explícito: Duc in altum. Trata-se de
uma expressão através da qual vários Santos ao longo da História da Humanidade,
e o Papa polaco, animaram os cristãos e os
homens de boa vontade a serem protagonistas da sua própria existência, a descobrirem
que a sua vida tem sentido, a assumirem

A paz como caminho
de esperança
Texto: Cruz da Silva, OFM

Como jornal que veicula o sentir e o agir
franciscano, orientado para a realização
de uma vida em construção da Paz e do
Bem, não podemos ficar indiferentes à
Mensagem que o Para Francisco enviou
à Igreja e ao Mundo para assinalar o Dia
Mundial da Paz, que se assinala no dia 1
de janeiro de cada ano.
O Papa ajuda-nos a refletir em várias perspetivas da construção da Paz:
1. A paz, caminho de esperança face aos
obstáculos e provações;
2. A paz, cominho de escuta baseado na
memória, solidariedade e fraternidade;
3. A paz, caminho de reconciliação na
comunhão fraterna;
4. A paz, caminho de conversão ecológica;
5. A paz, obtém-se tanto, quanto se espera.

O Papa Francisco começa por nos recordar que a Paz é um bem precioso, por ela
aspira toda a humanidade. As guerras
e os conflitos crescentes afetam sempre
mais os pobres e os frágeis. A guerra
nutre-se com a perversão das relações, os
abusos de poder e o medo da diferença.
O mundo em guerra não precisa de palavras vazias mas de testemunhos convincentes: a paz é uma construção que deve
estar constantemente a ser edificada, por
isso só haverá verdadeira paz, se formos
capazes de construir um sistema económico mais justo e a uma conversão ecológica que leve a uma nova perspetiva sobre
a vida, que brota da bondade de Deus,
entendida de maneira integral.
Abandonemos a violência nos pensamentos e nas palavras. Que sejamos sempre, e
em qualquer circunstância, construtores
da PAZ e promotores do BEM.

com determinação, no dia a dia, o significado e o valor das alegrias e das tristezas,
da saúde e da doença, dos sucessos e dos
fracassos, do trabalho e do lazer, da abundância e da pobreza, dos encontros e desencontros, e das relações quotidianas que nos
levam a conviver e a crescer como pessoa,
com aqueles que a vida colocou na nosso
caminho e que, alvos da nossa missão, nos
devem ver sempre nesta dinâmica de seguir
em frente contra todos os obstáculos que
possam impedir o Evangelho de ser anunciado: «Vamos adiante, com esperança! Um
novo milênio se abre diante da Igreja, como
um oceano no qual nos devemos aventurar,
com a ajuda de Cristo. O mandato Missionário nos introduziu ao terceiro milênio convidando-nos a manter o entusiasmo próprio
dos primeiros cristãos: podemos contar com
a força do próprio Espírito do Pentecostes»
(Novo Millennio Ineunte, 58).
Pois bem, alicerçados nas três virtudes teologais ou seja, na fé que nos conduz, na esperança que nos anima e na caridade que nos
une, a nossa missão no mundo não pode ser
adiada e é exigida no hoje da nossa história.
A fé, como primeiro passo do anúncio tem,
por isso mesmo, que ser cultivada, e torna-se necessário arregaçar as mangas, meter os
pés ao caminho e estender as nossas mãos,
numa ação Duc in altum ou seja numa atitude determinada de seguir em frente, porque a mis-são não pode esperar.
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2020: Ano Internacional da
Fitossanidade
Texto: Francisco Ferreira
Professor universitário, Presidente da ZERO

“As alterações climáticas
estão a ter um grande
impacto na saúde
das plantas”
As Nações Unidas declararam 2020
Ano Internacional da Fitossanidade no
quadro dos trabalhos da Convenção
Internacional para a Proteção das Plantas, um tratado aprovado na 6.ª Conferência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
(FAO) em 1951.
Efetivamente, a produção agrícola é
limitada por condições climáticas, mas
as alterações em curso e o aumento
dramático do comércio internacional
ampliaram os riscos de que pragas e
doenças invasoras de plantas possam ser
introduzidas na agricultura, florestas e
ambiente de países longínquos da sua
origem e se possam depois estabelecer
permanentemente.
Já se observa um aumento das pragas
florestais associadas ao aumento da tem-

peratura. Mesmo países desenvolvidos,
com sofisticados sistemas de produção
e infraestruturas fitossanitárias conseguem por si só limitar a propagação de
pragas e doenças. Prevenir a disseminação de tais organismos é um desígnio
internacional que requer a colaboração
de todos os países desenvolvidos e em
desenvolvimento, bem como de todas as
regiões do mundo.
A prevenção deve estar no centro das
considerações fitossanitárias. Quem
trabalha na agricultura e na floresta
sabe muito bem como lidar com pragas
e doenças autóctones. O principal problema são as pragas e doenças exóticas,
incluindo as que ainda não chegaram e
que podem ter impactos potencialmente
devastadores quando introduzidos em
novos ecossistemas. São precisamente

estas pragas e doenças cuja propagação
devemos prevenir. Para além de evitar
custos brutais com as perdas diretas e
indiretas causadas, os prejuízos para o
ambiente podem ser muito significativos à custa do uso de pesticidas desnecessários se essas ameaças não estivessem
presentes. Mais ainda, o tempo despendido no combate é também significativo
e tem um custo elevado. Ao impedir a
introdução de pragas, não apenas se
protege a agricultura e silvicultura, mas
também a biodiversidade.
Em Portugal, as pragas e doenças exóticas introduzidas são as que mais prejuízos causam à floresta. O nematode da
madeira do pinheiro no final do século
passado foi provavelmente o maior
problema de fitossanidade que afetou
as florestas portuguesas com prejuízos diretos associados à mortalidade
dos pinheiros, mas também ao nível da
proibição de exportação da madeira. A
broca do eucalipto e o gorgulho desfolhador são exemplos que nas últimas
décadas têm afetado uma das espécies
a que está associado um maior rendimento, o eucalipto.
À escala mundial, a lagarta do outono,
originária das Américas, foi introduzida
recentemente na África e depois na Ásia.
Só em África os prejuízos atingiram já
milhares de milhões de dólares, ameaçando a produtividade agrícola e exi-

Sinal Admirável
Texto: Frei Paulo Duarte, OFM

O Papa Francisco intitulou de «Admirabile Signum» a sua última Carta
Apostólica, sobre o Presépio, assinada
no Santuário Franciscano de Greccio no
Vale de Rieti, na Úmbria italiana.
Refere Sua Santidade, que o Presépio
como o entendemos hoje se deve a São
Francisco de Assis, que provavelmente
quando vinha de Roma, depois de
ter visto a sua Regra de Vida de 1223,
aprovada pelo Papa Honório III. Com a
ajuda do senhor João Velita, numa gruta
de Greccio, Francisco de Assis realizou
nesta ocasião uma grande obra de evangelização. «Greccio tornou-se o refúgio

para a alma que se esconde na rocha, deixando-se envolver pelo silêncio».
E continua o Papa Francisco: «Quando se
aproxima a festa da Epifania, colocam-se
no Presépio as três figuras dos Reis Magos.
Tendo observado a estrela, aqueles sábios
e ricos senhores do Oriente puseram-se a
caminho rumo a Belém para conhecer Jesus
e oferecer-Lhe de presente ouro, em honra
da realeza de Jesus; incenso, para realçar a
sua divindade e mirra, anunciando que a
sua humanidade sagrada experimentaria
a morte e a sepultura».
E conclui o Papa Francisco: «Os Magos
ensinam que se pode partir de muito longe
para chegar a Cristo: são homens ricos, estrangeiros sábios, sedentos de infinito, que saem
para uma viagem longa e perigosa e que

os leva até Belém. À vista do Menino Rei,
invade-os uma grande alegria. Não se deixam escandalizar pela pobreza do ambiente;
não hesitam em pôr-se de joelhos e adorá-Lo.
Diante d’Ele compreendem que Deus, tal
como regula com soberana sabedoria o curso
dos astros, assim também guia o curso da história, derrubando os poderosos e exaltando os
humildes. E de certeza, quando regressaram
ao seu país, falaram deste encontro surpreendente com o Messias, inaugurando a viagem
do Evangelho entre os gentios».
Nós os Missionários Franciscanos, estamos gratos ao Santo Padre, o Papa Francisco pelo amor que ele tem a São Francisco de Assis e por quanto tem ajudado,
durante o seu Pontificado, a transmitir os
valores do franciscanismo.

gindo que a comunidade internacional
e a FAO gastassem enormes quantias de
dinheiro para ajudar os países africanos
e asiáticos a lidar com o problema.
Neste Ano Internacional da Fitossanidade, alguns dados ajudam-nos a perceber a relevância do problema:
- As pragas de plantas são responsáveis
pela perda de até 40 % das culturas alimentares globais e pelas perdas comerciais em produtos agrícolas que excedem
220 mil milhões de dólares anualmente.
- As alterações climáticas estão a ter um
grande impacto na saúde das plantas,
ameaçando reduzir a qualidade e a quantidade de culturas, levando a rendimentos mais baixos. O aumento da temperatura também está a causar escassez de
água e a mudar a relação entre pragas,
plantas e patogénicos.
- Cada vez um maior número de pragas
de plantas estão a aparecer mais cedo e
em lugares onde nunca foram vistas antes
devido às alterações climáticas.
- Há vários insetos benéficos vitais para
a saúde das plantas, que polinizam a
maioria das plantas e mantêm as pragas
sob controlo, mantêm a saúde do solo,
reciclam nutrientes e muito mais. No
entanto, 80 % da biomassa de insetos
desapareceu nos últimos 25 a 30 anos.
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A prenda derradeira
Parte I
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“não há de coroar a sua
vida com a «bagagem
sacramental”
O Sr. Francisco, na idade dos seus
oitenta e quatro anos, encontrava-se em
casa muito doente. Tratava-se de um
caso terminal de cancro de estômago,
que mantinha a vida deste homem por
um fio. A sua dificuldade em alimentar-se era enorme, mas conservava todo
o seu juízo perfeito e articulava bem
as palavras. O seu pároco, sabendo da
gravidade da sua situação, na sua visita
quaresmal aos doentes, levou o intuito
de o confessar e ministrar-lhe a Santa
Unção. O sacerdote que foi acompanhado de um amigo de infância do
doente, de nome Albertino, logo que
chegou a casa, entrou no seu quarto,
enquanto o amigo ficou na sala de jantar, aguardando o fim da visita sacerdotal para, por sua vez, também o saudar.
- Olá, Sr. Francisco, como se tem aguentado? perguntou o sacerdote.

- Sr. Padre, isto está mau! Devo estar por
pouco tempo! - respondeu o enfermo.
- Sr. Francisco, enquanto há vida há esperança, não acha? - respondeu o sacerdote,
tentando confortá-lo.
- Sr. Padre, já não tenho ilusões, estou
mesmo de partida - respondeu Francisco,
conformado.
- Então, se assim pensa, como «Custódio de
Maria», não se quer confessar? Depois,
também lhe ministrava a Santa Unção!
Que lhe parece? - disse o sacerdote.
- Confessar-me?! Não chamei o Sr. Padre,
muito menos para esse fim, nem pensei
que fosse com essa finalidade a sua visita.
Julgava que fosse apenas a visita de um
amigo! - objetou o doente.
- Estamos a preparar a nossa Páscoa e
estou a fazer a minha visita quaresmal
aos doentes da paróquia. Embora a sua
esposa nada me tenha dito, deduzi que o

quisesse fazer, porque sempre me lembro
de o ter visto nos confessos, nesta ocasião
do ano - tentou justificar o sacerdote.
- Pois, é verdade, Sr. Padre, realmente
estamos na Quaresma e já nem me lembrava! Esta doença a incomodar-me, vai
para quatro meses, até me tira de saber
a quantas ando, mas, Padre, confessar-me?! Sinceramente, não vejo necessidade
disso! Quanto a receber os sacramentos
da morte, também não quero - completou o doente sem vacilar.
- Sacramentos da morte?! Valha-o Deus,
Sr. Francisco! Quem lhe meteu tal coisa
na cabeça?! Nem parece de um «Custódio
de Maria»! Pois saiba que se trata de um
sacramento que, quem sabe, por ser de
vivos e não de mortos, e por ser de cura e
não de morte, não aconteça algum...
-...algum milagre, quer o Sr. Padre dizer!
Não peça demais a Nosso Senhor! interrompeu o doente.
- Sim, mas não perde nada em... - tentou
insistir o sacerdote.
- Sr. Padre, mudemos de assunto, que
estamos conversados quanto a isso! –
interrompeu, de novo, o doente, tentando rematar a conversa.
- O Sr. Francisco lá sabe! Um bom «Custódio de Maria» deve preparar-se bem
para a «última viagem» - continuava o
padre, sem desarmar.

- Sr. Padre, com todo o respeito que me
merece, não insista, já lhe disse que pecados não tenho! - teimava o enfermo, decidido a não ceder.
- Sr. Francisco, então, como um empenhado e bom «Custódio de Maria»
que, em boa verdade, sempre foi na
minha paróquia, há trinta e tal anos
para cá, desde que entrou para essa
bendita associação de católicos marianos, tendo promovido peregrinações a
Fátima e a outros santuários marianos,
tendo sido um grande entusiasta pela
participação no apostolado do «Oratório do Imaculado Coração de Maria»,
comprometido que sempre foi na Campanha «O Meu Imaculado Coração
Triunfará!», que tanto bem tem feito às
almas, e sendo um grande entusiasta na
divulgação da «Mensagem de Fátima»,
levando a imagem de Nossa Senhora
Rainha a tantos lares, não há de coroar
a sua vida com a «bagagem sacramental», que faz parte da última viagem de
qualquer cristão e, particularmente, de
um «Custódio de Maria?!» - insistia o
sacerdote, procurando todas a razões
que lhe eram possíveis para levar o seu
paroquiano à razão.
Será que conseguiu? Veremos no próximo jornal.

O Franciscanismo é
como uma Árvore
Texto: Eduardo Cruz, OFS

O franciscanismo é uma árvore! Uma
grande árvore secular, cheia de ramos
e de muitos e bons frutos. Na base da
árvore está São Francisco de Assis, que
inspirou a vida da jovem Clara, «a sua
plantazinha» a crescer ao seu lado e à
sua sombra. Daí a pouco tempo já eram
duas grandes árvores entrelaçadas, a
Ordem dos Menores e a Ordem das
Senhoras Pobres de São Damião.
Mas logo, logo, nesta única árvore se
entrelaçou ainda outra, a Ordem da
Penitência (hoje conhecida por Ordem
Franciscana Secular).
Seculares, frades e irmãs, uma única

raiz: Francisco de Assis! Uma árvore
unida: Fraternidade Franciscana! Com
muitos, diferentes e variados frutos,
todos com sabor a Francisco de Assis!
Atravessaram uma história longa, espalharam-se pelas cidades e pelos campos,
atravessaram os mares e mais recentemente os ares e chegaram aos cinco continentes. Ainda hoje habitam em pequenas ermidas, em grandes conventos e
sobretudo em milhares de apartamentos
e casas de família, onde vivem os franciscanos seculares.
O Jornal Missões Franciscanas (como se
pode ler em muitas das páginas ao longo
de décadas), teve por norma publicar
notícias sobre a ORDEM FRANCISCANA SECULAR EM PORTUGAL,

o que nos últimos anos não tem acontecido, mas a partir deste mês e deste n.º
868 do nosso Jornal, vamos trazer para
estas páginas, notícias de muitos frutos
desta árvore, dos frades e das irmãs, mas
também e sobretudo do vasto universo
da Ordem Franciscana Secular, que exatamente por ter na sua génese a característica secular, vive e trabalha como
fermento que leveda a massa humana da
sociedade contemporânea.
Daremos a conhecer aqui acontecimentos e histórias de vida da OFS. Como
qualquer dos ramos da Primeira Ordem
tem os seus superiores hierárquicos em
vários níveis. O Ministro Geral da OFS
é o Irmão Tibor Kauser, eleito para este
cargo em novembro de 2014.

TOBOR KAUSER, MINISTRO GERAL DA OFS, LADEADO
DE FREI FRANCIS, ASSISTENTE GERAL PELOS FRANCISCANOS CAPUCHINHOS, NUMA RECENTE REUNIÃO
INTERNACIONAL NO SERAPHICUM EM ROMA.
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O ardor missionário
Texto: Frei Paulo Duarte, OFM

“conduzir pessoas e povos
ao conhecimento de Cristo”
Nos primórdios do franciscanismo, cor-ria o ano de 1220, chegava a Assis, na
Itália, a notícia que alegrou muito profundamente São Francisco.
A notícia chegava de Marrocos e dizia
que cinco Frades da Ordem dos Menores tinham sido martirizados. Inundado
de uma santa serenidade, o patriarca
de Assis, exultou no Senhor e disse:
«Agora, sim, tenho cinco verdadeiros
Frades Menores».
Desde de 1209 a Ordem Franciscana
não parava de crescer, estendia-se cheia
de vida, do ocidente ao oriente, de Mar-rocos a Damieta (atual Cairo).

Era grande o zelo missionário e o desejo
de viver no meio de povos diferentes.
Com o fim de levar a todos as palavras do
Santo Evangelho, para que a uma só voz,
todos os povos da terra, chamassem Pai,
conscientemente ao Deus Único, Senhor
do Céu e da Terra.
Foi o que fizeram estes franciscanos,
com um ardor missionário maior do
que qualquer outro cuidado ou cautela
deste mundo.
Desprezaram títulos, condição social e
realização pessoal. Só tinham um desejo
e uma ânsia: conduzir pessoas e povos
ao conhecimento de Cristo como Salva-

dor e à comunhão com Ele.
A partir de então, a Ordem Franciscana
que contava com tantos e tão joviais
membros na terra, tinha também no
céu, «cinco verdadeiros frades menores» a interceder no céu pelos que na
terra se afadigavam apostolicamente.
Terá chegado, ou não, aos ouvidos de
São Francisco de Assis, a máxima atribuída a Tertuliano (160 - 220), «Sangue de mártires é semente de cristãos».
O certo é que o sangue dos mártires de
Marrocos, foi semente da vocação franciscana do Cónego Regrante do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, Fernando de Bulhões.
O glorioso Santo António de Lisboa que
a Família Franciscana Portuguesa vai
recordar em Coimbra no próximo dia 16,
com o seguinte programa:
11h00 – Eucaristia Solene, presidida pelo
Ministro Provincial dos Franciscanos, na
Igreja de Santa Cruz, onde se encontram
os restos mortais dos Santos Mártires;

12h00 – Visita guiada à Exposição jubilar, Mosteiro de Santa Cruz;
14h30 – Visita guiada a Santo António
dois Olivais;
17h00 – Hino a Santo António. Despedida.

Francisco de Assis
padroeiro dos ecologistas
Por uma ecologia integral vive a Laudato si
Texto: Anabela Cerva, UMF

“S. Francisco decidiu a sua
vocação e começou por fazer
penitência”
Já passaram 40 anos da publicação da
Bula Inter Sanctus de 29 de novembro
de 1979, pela qual o então Papa João
Paulo II declarou São Francisco de
Assis Patrono dos ecologistas. A Igreja,
ao longo destes 40 anos, tem abordado
o tema com muita insistência. Também a Ordem Franciscana tem ref letido e discernido sobre as realidades
ambientais, promovendo ações que
favoreçam uma tomada de consciência
sobre a crise ambiental.

O Papa Francisco também tem dado
muita importância as estas temáticas,
mormente com a publicação da encíclica
Laudato si. Nesta sua encíclica o Papa
refere-se reiteradamente à figura de São
Francisco de Assis.
Para assinalar estes 40 anos da proclamação
de São Francisco como Patrono dos ecologistas, a Comissão Justiça e Paz e Integridade da Criação, a nível central da Ordem
Franciscana, em conjunto com o Movimento Católico Mundial pelo Clima, a

Presidente da Câmara de Assis, Stefania
Proietti e o Bispo de Assis, D. Domenico
Sorrentino, em colaboração também com
o Dicastério da Curia Romana para o
Desenvolvimento Humano, promoveram
um encontro em Assis, com inicio na igreja
de São Damião nas periferias da cidade de
Assis, local onde S. Francisco decidiu a sua
vocação e começou por fazer penitência.
Foi também neste local que São Francisco,
dois anos antes da sua morte, compôs o
Cântico do Irmão Sol, ou Cântico das

Criaturas. Dali seguiram em marcha para
a Praça da Comuna no centro de Assis.
Nós, no meio onde vivemos, devemos
optar sempre de forma existencial por
difundir «uma conversão ecológica, que
comporta em deixar emergir, nas relações
com o mundo que nos rodeia, todas as consequências do encontro com Jesus. Viver a
vocação de guardiães da obra de Deus não
é algo de opcional nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte essencial duma existência virtuosa» (Ls 217).
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Franciscanos em Marrocos
Texto: Frei Luís Augusto, OFM

Hoje a presença dos Missionários Franciscanos em Marrocos, é uma presença
internacional e intercultural. As fraternidades franciscanas situadas em Fès, Mar-raquexe, Rabat e Tanger, são compostas
por irmãos que a Curia Geral dos Franciscanos envia para lá provenientes de
diversos países.

Na teoria, em Marrocos há liberdade
religiosa. Mas, quem frequenta as nossas
igrejas são os estrangeiros que lá vivem,
diplomatas e homens do comércio e da
indústria. Também com o aumento do
turismo em Marrocos, se tem verificado
uma procura do religioso cristão, à qual
os nossos missionários, respondem com
muita eficácia e verdadeiro espirito de
acolhimento franciscano.
Aos marroquinos chegamos mais pelas

Franciscanos em
Havana
Texto: Frei Paulo Duarte, OFM

A presença dos missionários da Ordem
do Frades Menores em Havana, Cuba,
reforçou-se recentemente com uma
Fraternidade internacional composta
por Irmãos (da Guatemala, da Irlanda,
do México, América Central e Estados Unidos) que tomaram a responsabilidade da paróquia de Santa Cruz.
Estes missionários integraram-se na
Custódia de Santa Maria da Esperança,
apoiando os diversos serviços desta
entidade local da Ordem em Cuba; este
trabalho já começou há perto de dois
anos. Agora acabaram de chegar mais
Irmãos franciscanos a Cuba, provenientes da Bósnia. Egipto e Brasil.
Estão para servir aquele povo e aquela
Igreja, de acordo com o carisma franciscano, orientados pelo recente documento
da Ordem Ide e Anunciai, com particular atenção aos temas da Justiça, Paz e
Integridade da Criação (JPIC).

Tem aparecido em toda a Ordem, irmãos
com vontade de participar na revitalização da nossa presença em Cuba.
Para que a ação dos missionários franciscanos, provenientes de distintas nações
e continentes se torne ainda mais benéfica e insculturada na realidade caribenha, os frades começaram a estudar a
história de Cuba e a história da Igreja
em Cuba e o sincretismo religioso, com
especial atenção para a influência das
religiões africanas em Cuba.Estão também a aprofundar os conhecimentos
naquela realidade sociocultural, económica e política. Assim como o cristianismo em ambiente marxista e muitos
outros temas.
Diversificaram a sua presença nas Dioceses (Bayamo e Ciego de Ávila) agora
unificadas e onde os missionários
franciscanos irão desenvolver um profícuo apostolado, restaurando sempre
que possível as antigas presenças da
Ordem dos Frades Menores naquela
região do Caribe.

obras de misericórdia. Visitando os presos, apoiando os pobres e acolhendo as
crianças numa escola básica. Este apoio
social aos pobres e desfavorecidos é também, segundo a metodologia da pregação
franciscana, uma forma privilegiada do
anúncio da Boa Nova, tendo em conta o
que São Francisco nos deixou escrito na
Regra que nós professamos: «os Irmãos
que partem, de dois modos podem viver
espiritualmente entre os não cristãos».

SALA DE AULA DA ESCOLA DA MISSÃO FRANCISCANA

PEREGRINAÇÕES 2020

GRÉCIA

TERRA SANTA

Com cruzeiro de 3 dias

Com cruzeiro de 3 dias

28 maio a 03 junho
de 2020

21 a 28 julho de 2020 e
30 agosto a 06 setembro
de 2020

VOO DIRETO

(8 dias de viagem)
VOO DIRETO

Visitando

Visitando

Atenas, Míconos,
Éfeso (kusadasi), Patmos,
Creta, Santorini, Delfos,
Corinto e Micenas.

Jaffa, Cesareia, Acre,
Monte Carmelo,
Bem Aventuranças,
Tabgha, Cafarnaum,
Cana, Nazaré, Mar Morto,
Jerusalém, Betânia, Belém,
visita á Custódia da
Terra Santa

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Comissariado da Terra Santa em Portugal | Largo da Luz, 11, 1600-498 Lisboa
Tel.: 217 140 715
Email: com.terrasanta@gmail.com
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Ordenações em Moçambique
Texto: Enrique Bascones, OFM

“estas celebrações são um
grande acontecimento”
Queremos partilhar a nossa grande alegria com os Leitores do Jornal Missões
Franciscanas.
No passado dia 8 de dezembro de 2019,
na Festividade da Imaculada Conceição,
Padroeira de Moçambique e das Catedrais de Maputo, Inhambane e Chimoio,
os Frades Franciscanos da Custódia
Autónoma de Santa Clara de Moçambique, celebraram com grande alegria
a Ordenação Diaconal de Frei Tendai
Samuel Bene Chirara, natural de Manica,
Diocese de Chimoio.
Também, na mesma celebração, fez os
seus votos solenes o nosso irmão Frei
Hilávio Rodrigues Mepina, natural da
Cuamba, Província de Niassa e Diocese
de Lichinga.

Acompanhados pelos pais e vários membros das suas famílias e um bom número
de Frades da nossa Custódia, a Celebração foi presidida pelo Exmo. Sr. Núncio
Apostólico em Moçambique Dom Piergiorgio Bertoldi, quem conferiu o Diaconado ao Frei Tendai Samuel e pelo Frei
Amaral Bernardo Amaral, Custódio,
que recebeu a Profissão Solene de Frei
Hilávio Rodrigues Mepina. Concelebraram também, um bom grupo de Frades
Franciscanos e alguns sacerdotes amigos.
Em Moçambique, estas celebrações são
um grande acontecimento a nível social,
familiar e eclesial. Preparam-se com
esmerada dedicação e resultam num
espectáculo de grande beleza artística,
litúrgica e religiosa. E como os fiéis vivem

FREI TENDAI SAMUEL, ORDENADO DIÁCONO

PROFISSÃO SOLENE DE FREI HILÁVIO
RODRIGUES MEPINA

e participam intensamente, não damos
conta do tempo a passar. Ainda que se
prolongue três horas ou três horas e meia,
os participantes e, mesmo as crianças,
permanecem até o último minuto.

Damos graças ao Senhor e ao Seráfico
Pai São Francisco por estes dois Irmãos
e pedimos abundantes bênçãos para sua
perseverança.

Novo Missionário para
Cabo Verde
Texto: Frei Armindo Carvalho
Ministro Provincial

O novo irmão enviado para Cabo Verde,
é o FREI ANSELMO ELIVIO MANJOR, pertencente à Custódia de Santa
Clara de Assis de Moçambique e por ela
enviado para integrar a Missão em Cabo
Verde: Paróquia de São João Baptista
(Chão de Igreja). Vem continuar a ligação
pastoral destas duas entidades (Portugal
e Moçambique), iniciada por Frei Viegas
André, que durou dois anos.
Frei Anselmo nasceu a 1 de janeiro de
1978, no Distrito de Maúa, Província
do Niassa, em Moçambique. É filho de
Elivio Manjor e de Margarida Baina.
Fez a primeira Profissão Religiosa a
16 de janeiro de 2002, com 16 anos de
idade; a Profissão Perpétua a 10 de outubro de 2008 e foi ordenado Sacerdote
a 31 de outubro de 2010, na Missão de
Cumbana (Inhambane).
De 2010 a setembro de 2014, trabalhou

na Missão de Nossa Senhora de Fátima
de Jangamo, Diocese de Inhambane –
Moçambique – seguindo para a Mis-são de São João de Deus de Homoíne,
da mesma Diocese, onde trabalhou de
2014 a 2017. Foi depois colocado como
pároco na Missão de São Francisco de
Assis de Mocumbi (Inhambane), que
serviu de 2018 a 2019, até aceitar a proposta de vir integrar a nossa Missão de
Cabo Verde!
A caminho do seu novo campo de trabalho, chegou a Lisboa no passado dia 2
de dezembro e, depois de uns dias entre
nós, seguiu no dia 9 para Cabo Verde.
São agora 4 os irmãos desta nossa fraternidade: Frei Elvino, Frei Nicolás, Frei Sérgio
e Frei Anselmo. Damos graças a Deus e
louvamos a generosa disponibilidade dos
nossos irmãos da Custódia de Moçambique. Foi uma linda “prenda de Natal”.
A Frei Anselmo e a seus companheiros de
missão, desejamos um Novo Ano de 2020
cheio de alegria e ação missionária.

