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Defensora da Paz, de Deus e dos
Pobres
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

“teve um papel
determinante no auxílio
aos pobres”
Isabel nasceu em Saragoça, Espanha, em
1217, filha de Pedro III de Aragão e de
Constança de Hohenstaufen. Deram-lhe
no batismo o nome de Isabel, o mesmo da
sua tia-avó rainha da Hungria.
Teve desde a mais tenra infância uma
esmeradíssima educação católica, desde
cedo manuseava o Livro das Horas
Litúrgicas, e como se fosse adulta
socorria os pobres e dedicava-se a longos períodos de jejum.
Aos doze anos foi dada em casamento a D.
Dinis, o Lavrador, rei de Portugal e fundador da Universidade de Coimbra e membro proeminente da Ordem de Cristo.
Na corte da Casa Real D. Isabel não
negligenciou os princípios da sua educação, nem descurou os seus novos deveres

de rainha, de esposa e de mãe. A prática
religiosa, os tempos de profunda oração
e recolhimento, e o recurso frequente
à receção dos sacramentos, faziam dela
uma Rainha Santa.
Com as aias da corte e outras damas de
companhia, confecionava com as suas
próprias mãos, paramentos litúrgicos e
outros panos de linho destinados ao uso
no altar, sem deixar de matar a fome aos
famintos e de socorrer as calamidades
públicas que surgissem em asilos, hospitais ou casas de família, quer em Coimbra quer fora de Coimbra.
Se ainda em tenra idade era dada a jejuns
e penitências, na via adulta jejuava três
vezes por semana, jejuava durante toda
a Quaresma e em todo o tempo do

Advento, desde a festa de S. João Baptista
à Assunção de Nossa Senhora, e noutras
ocasiões alimentando-se sempre a pão e
água. Tinha uma enorme caridade pelos
pobres e pelos nobres que tinham perdido bens. De sua casa nunca saía ninguém sem levar o suficiente para as primeiras necessidades.
Em 1290 nasceu D. Constança, em 1230
nasceu Afonso IV e a Santa Rainha
nunca deixou de dar bons conselhos aos
filhos e ao marido para que governasse
com brandura e com justiça, sem darem
ouvidos aos aduladores e aos invejosos.
Os amores ilícitos de D. Diniz transformam a vida de Isabel num verdadeiro calvário, a Rainha sofre mais pelas ofensas
feitas ao sacramento do matrimónio que
à sua própria pessoa. Cuidava com toda
a caridade dos filhos do Rei D. Diniz,
como se fossem seus filhos.
Em 1319 durante o cerco de Coimbra,
montada no seu cavalo, com o crucifixo
na mão foi ao encontro do marido e do
filho para selarem a paz. D. Diniz mudou
de vida e viveu junto de Isabel os últimos
anos da sua vida até morrer em 1325.
A partir daí a Rainha não mais deixou de
viver para os pobres, desprezando todas

as honrarias mundanas, abrigou-se junto
das Clarissas. Durante a crise de 1333
teve um papel determinante no auxílio
aos pobres. Morreu a 4 de julho de 1336,
depois de ter professado as verdades da fé
católica e rezando a Nossa Senhora. Os
seus restos mortais são ainda hoje objeto
de enorme culto e veneração na Cidade
de Coimbra.
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Editorial

Say yes: aprender a dizer
“sim”
Texto: Pe. Tiago Neto
Diretor do Setor da Catequese do
Patriarcado de Lisboa

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Desde março deste ano até aos dias hoje,
tudo passou a ser diferente no mundo e
entre nós.
Depois do choque da terrível novidade
que chegava da China, e tinha passado à
Itália, da Itália a toda a Europa e da Europa
ao mundo, com tantas conferências de
imprensa da OMS e DGS, multiplicou-se
a informação e deu-se aso a muita contra
informação.
A política internacional e os chefes das
grandes potências alteraram números,
inventaram represálias e esgrimiram argumentos acusatórios. Nas nações onde era
possível fazer os testes, os casos positivos
subiam em flecha diariamente.
Passámos todos a reaprender!
Normas elementares de vida social e
comunitária, marcadas pelo distanciamento, pelo isolamento, pelo medo e
pela desconfiança.
Portugal ficou ainda mais isolado do
resto do mundo e o turismo ressentiu-se. A vida social e comunitária deixou de
produzir relações de afeto fundamentais
ao nosso equilíbrio e dispararam nas farmácias a venda de ansiolíticos.
A vivência da Fé e as práticas públicas
do culto religioso passaram para a esfera
familiar, certamente com proveito
para muitas famílias esclarecidas na fé
e já anteriormente acompanhadas por
Movimentos e Grupos de espiritualidade laical. Porque muitas outras cuja
única referência de pertença à comunidade era a missa dominical, foram
amplamente servidas pelas redes socias.
Foi um contínuo reaprender!

Este é o nome do projeto de catequese
com adolescentes iniciado em setembro de
2019 no qual participam mais de 40 mil
adolescentes de todo o país. Percorrendo
as diversas edições da Jornada Mundial
da Juventude, este projeto tem um duplo
objetivo: 1) contribuir para a renovação da
catequese com adolescentes em Portugal,
propondo uma pedagogia de tipo projetual
e um maior protagonismo dos adolescentes; 2) apresentar as Jornadas Mundiais da
Juventude como um itinerário formativo,
baseado numa metodologia de discerni-
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Foi para muitos um reaprender as novas
formas de teletrabalho, e para a esmagadora maioria viver as consequências e os
efeitos do layoff, a empurrar milhares de
portugueses novamente para situações
profundas de pobreza.
Estamos sempre a reaprender!

mento espiritual da realidade (Reconhecer,
Interpretar, Escolher, Festejar) em vista da
preparação e vivência da JMJ Lisboa 2023.
O Setor da Catequese do Patriarcado de
Lisboa pretende com este projeto contribuir para o esforço conjunto de repensar a
catequese com adolescentes na receção do
recente Sínodo sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional, particularmente
da Exortação Apostólica Christus vivit.
Tendo em conta a preocupação relativa à
dificuldade da catequese em proporcionar
o encontro vivo com Jesus, o projeto Say yes
manifesta particular atenção à iniciação da
oração com a qual se pretende que os adolescentes se possam encontrar com a pessoa
de Jesus Cristo. O projeto Say yes pretende
envolver os catequistas e os adolescentes
num processo sinodal de reflexão conjunta
sobre o caminho efetuado na catequese. De
um modo global, os catequistas agradecem
e valorizam a importância deste projeto,
pelo facto de permitir uma maior inter-relação entre catequistas e os catequizandos, entre a catequese, comunidade cristã
e a sociedade em geral. Os catequizandos
sentem-se mais entusiasmados com a catequese e mais responsáveis pelo seu próprio
caminho de fé. Os projetos de serviço e de
missão desenvolvidos pelos diversos grupos
de catequese são prova disso.
Depois de uma tomada de consciência da
sua situação de vida e de uma análise da
realidade atual (Reconhecer), os adolescentes, através da meditação da Palavra
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de Deus e da sua interiorização na oração
(Interpretar), revelam disponibilidade
para fazer escolhas em prol dos outros
(Escolher) e de as celebrar (Festejar). São os
próprios adolescentes que testemunham,
na primeira pessoa, que o Say yes apresenta
uma proposta catequética muito diferente do que era habitual: valoriza alguns
elementos próprios da linguagem digital;
estabelece uma ampla relação com os problemas da atualidade; fomenta um melhor
conhecimento de si mesmo e uma interação entre os membros do grupo; apela a
uma maior criatividade e responsabilidade
na dinamização de projetos de serviço.
Este primeiro ano do projeto Say yes revelou a necessidade de garantir mais tempo à
dinâmica dos projetos de serviço e de mis-são realizados pelos adolescentes, pelo que
as circunstâncias do adiamento da JMJ Lisboa permite fazê-lo alargando o Say yes por
mais um ano. Os próprios desafios apresentados pelo período de confinamento
provocado pela Covid-19 manifestaram
uma criatividade que permitiu não só o
encontro dos adolescentes com os catequistas e a continuidade da catequese, como
a sua reflexão sobre a situação atual à luz
dos desafios de uma ecologia integral. Este
último tema exige um maior empenho na
formação dos adolescentes de modo a que
se descubram como o agora de Deus e testemunhas da esperança de amanhã. Oxalá
que possamos fazer por esta geração JMJ
portuguesa o que nos é devido.
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Duas barcas, um só destino
Texto: Frei Armindo de Carvalho, OFM

Pensando bem: A vida que de Deus
recebemos e aqui vivemos é permanente
movimento. Do nascer ao regressar à
origem, não podemos parar; é proibido
estacionar; impossível voltar atrás. O
“tempo não volta para trás”; impossível
acelerar ou diminuir o ritmo, impossível
mudar o que humanamente somos.
Quem pode inventar outra forma de
estar na vida? Ela não é criada pela
inteligência humana: nenhum sábio
cria “vida”. Só Deus é criador; é caminho, verdade, cria e mantém vida. Nada
existe sem a intervenção de Deus.
Há, no fundo de nós, um desejo de que
a vida em nada mude relativamente ao
que já estamos habituados: conservar
imortais os amigos e o que temos de
bom. Mas o tempo não respeita os nos-sos desejos e gostos. O bem de ontem
nunca voltará. Começam a aparecer os
cabelos brancos, as dorezinhas aqui e ali.
Estamos a caminho, sem saber como
chegamos, até onde chegamos e como
chegamos. Um caminho por vezes, aci-

dentado, com saltos e surpresas boas e
más. O melhor, o necessário, para viver
é desapegarmo-nos, desligarmo-nos de
apegos velhos e enfrentarmos o “caminho” com alegria e esperança. E, se temos
fé, deixemo-nos guiar pelo Espírito do
Senhor, em missão conjunta.
Cada pessoa é única e irrepetível, valiosa
e importante. Não vale olharmo-nos
como se nada valêssemos e que somos
uns pobres inúteis na vida. Somos o que
somos e nada mais.
O caminho ininterrupto da vida, lembra uma viagem de barco em alto mar.
Não vemos onde o mar começa nem
onde termina, a sua profundidade e
outros segredos. Sabemos que o caminho é em frente e é neste “mar” que nos
movimentamos, simbolicamente em
duas barcas:
A primeira é a barca de Pedro (Marcos 3,9). Usada para buscar comida,
alimento do corpo. Vai pescar com seus
amigos. Jesus vai também na barca.
Como homem anda cansado das suas
tarefas. Confia na habilidade e perícia

A segunda é a barca de Jesus (Mt 8.18;
). É a barca da Missão. Jesus pede uma
barca emprestada e vai postar-se ao
largo, sobre a água, para que as pessoas,
em terra, ouçam bem toda a Palavra de
Deus. Tem em sua frente uma multidão,
ansiosa e sequiosa por escutá-lo. Sabem
que essa Palavra é a verdade e só a verdade. É alimento que não se esgota, não
é preciso buscá-la ao mar nem à terra;
sai da boca de Deus; palavra que não se
deteriora, mas oferece a vida eterna.
Traz um forte e amoroso convite a todos
entrarmos na sua barca, pois é esta
que nos leva à Casa do Pai para a Vida
eterna. Claro, não dispensando a “ barca
de Pedro” para buscar o alimento para o
corpo. É com ele que matamos a fome
do corpo e nos alegramos com o trabalho das nossas mãos.
O BARCO que nos dá guarida, segurança, tranquilidade e caminho garantido para a Casa do Pai é somente o
de Jesus. Ele é o caminho e sem ele o
caminhante “não tem caminho”. Jesus é
para todas as criaturas a garantia de um
Caminho, a Verdade e a Vida, que culmina no Porto Eterno: a Casa do Pai.

CARTA DE UMA LEITORA

Ao Reverendo amigo Frei Álvaro Silva,
Paz e Bem.
Vão daqui as nossas saudações para todos
e o pedido das vossas orações por cada
uma de nós, o que muito agradecemos.
Agora mandamos uma oferta para o Pão de
Santo António e que o grande Santo António interceda muito para que a peste e
a pandemia desapareçam bem depressa.
Rezamos e sempre temos tido a graça de
ter a Santa Missa cá no nosso lar todos
os dias.
Glória ao Senhor! Graças Deus!
Desejamos a sua boa saúde e a de todos
para continuarem a realizar a vossa nobre
missão missionária.

de Pedro e seus companheiros. Acaba
por recostar-se na ré do barco e adormece. Os pescadores, continuam a sua
faina, esquecendo que levam consigo
um “passageiro” importante, que bem
conhecem.
Mas o mar tem as suas surpresas. De
repente, as ondas tornam-se fortes e a
barca de Pedro, com o seu piloto, parece
não aguentar. Já não é suficiente a sua
experiência e perícia. A sua barca está
em perigo, sem capacidade para o evitar.
Pode trazer a morte! Lembram então o
Mestre. Está a dormir…. Gritam: “Mestre, não te importas que pereçamos todos?
Salva-nos”!

Estamos com vontade de continuar o
apostolado das Bolsas de Estudo para os
missionários Franciscanos. Que Deus nos
ajude a todos e Santo António interceda
por nós todos.
Da parte de umas amigas do costume iremos enviar uma oferta para o Pão dos Pobres de Santo António, logo que possível.
E continuaremos a fazer as ofertas para a
Bolsa de Estudo, se Deus quiser, porque
é esse o nosso desejo, de continuar, enquanto Deus nos ajudar.
Que o auxílio do céu nunca nos falte até
ao fim da vida.

Maria, Mãe da Missão – Ela deu corpo
ao Missionário do Pai. Foi a “escada”
para a Sua descida à terra. Foi o seu
transporte nos nove primeiros meses de
presença na terra. Acompanhou-o até
ao fim da missão. Dele recebeu a missão
e ser a Mãe da Igreja: eterna missão à
humanidade.
Viajar num barco é bem diferente de
caminhar, de pés seguros, por caminho conhecido e com a certeza de que
vamos chegar onde queremos. Desejamos sempre segurança, dispensamos
surpresas, antes que tudo fique igual
como sempre foi.
Semelhante às viagens em alto mar, é
seguir sempre em frente, pois o pas-sado não voltará e o percurso feito não

se apaga. O segredo está em saber pas-sar para a barca de Jesus, sem deixar de
usar, claro, também a de Pedro, para o
pão de cada dia. Na barca de Jesus não
falta o pão do corpo, nem do espírito, a
segurança, a certeza do êxito da viagem,
mesmo com surpresas próprias do mar.
Jesus, com seu barco é o nosso caminho. Um caminho que sai do ordinário
e cómodo da vida e nos leva em permanente aventura. O Espírito Santo é a
alma da Missão. Ele é o “vento que sopra
a vela da barca missionária”. Nessa barca
vão a “Mãe Igreja e a Mãe Maria: ambas
Virgens, ambas mães, ambas mulheres”
(Papa Francisco). Partem, sob a força do
Espírito, em saída, a levar a Boa Notícia
a todos os povos.
Eis o caminho da missão: levar a Verdade eterna a todos os seus filhos dispersos pelos imensos países, raças e expres-sões linguísticas do mundo. Inicia
com o nosso Baptismo e prossegue, em
permanente crescimento, com a nossa
paixão pela salvação de todos os nossos
irmãos viventes. Não é missão só o deixar a sua terra e partir para o desconhecido de outros povos e culturas em espírito de aventura. Essa é uma graça que
Deus concede a alguns. Mas a grande
ação missionária passa necessariamente
pela ORAÇÃO.
Sou testemunha de que as quatro dezenas de anos que tive a graça de trabalhar em missão em Moçambique, me
deram sempre uma certeza: a grande
missionária é a oração. Sem ela, nada.
Com ela, tudo se pode. O missionário
ou missionária são pessoas que rezam.
Sentem-se em comunhão de oração com
os irmãos que, não vivendo em terras ou
países diferentes, rezam para que os que
estão “na linha da frente” possam ter a
assistência do Espírito Santo e a eficácia
dos seus labores, em expansão e edificação do Reino, “para que a salvação chegue até aos confins do mundo”.
A Igreja é una: lá em missão “Ad Genes”
e cá em missão de fé e comunhão. A
força da missão só pode ser a oração. Os
missionários da retaguarda, nada fazem
sem a comunhão de oração com toda
a Igreja. Sou testemunha da força que
sentia quando me lembrava que não era
eu o missionário, mas a Igreja toda em
comunhão comigo. Lembrava especialmente estes queridos irmãos da UMF
e outros colaboradores pela oração e a
ajuda material, por mais pequenina que
seja. Grato ao Senhor. Paz e Bem!
Dedicado aos Procuradores, Associados,
Benfeitores e Zeladores da UMF; aos
demais agentes da Missão e aos nossos
amigos leitores.
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“Semear, recolher e partilhar”
Projeto agropecuário em Jécua, Moçambique
Texto: Frei Jorge A. Bender Weidmann - Missionário em Moçambique

“formação no âmbito
agropecuário e possibilitar
a criação de fontes de
trabalho”
Queremos partilhar com os frades
da Província dos Santos Mártires de
Marrocos e com todos os leitores das
Missões Franciscanas um projeto que
pensamos ser “Memória e Profecía”.
Memória agradecida dos grandes missionários franciscanos portugueses
e outros que passaram por esta terra
Moçambicana. Também Profecía,
porque devemos assumir com protagonismo este tempo da Custódia
Santa Clara de Assis em Moçambique.
Especialmente fazemos memória do
Frei Ezequiel Lopes, que seguramente
estará de festa no céu, de ver retomado
seu projeto em Jécua.
Nas pegadas dos grandes missionários
Foi a 17 de julho de 1898 que o primeiro grupo de irmãos franciscanos da
Província dos Santos Mártires de Marrocos, portugueses, chegaram à cidade
da Beira, no centro de Moçambique.
Durante esses 122 anos, muitos arautos da paz e do bem, nas mais variadas e
difíceis situações sociais e políticas, promoveram o bem e a formação integral

da pessoa humana em todas as suas circunstâncias. Esta ação espalhou-se por
todo o centro e sul de Moçambique, nos
territórios que hoje constituem as dioceses de Maputo, Xai Xai, Inhambane,
Beira e Chimoio.
Autonomia que nos desafia
No Capítulo da Custódia de junho de
2005, realizado no centro de Nazaré,
Beira, a Custódia de Santa Clara de
Assis foi declarada “Autónoma”. É um
ponto de chegada ao processo histórico
de crescimento da Entidade e reconhecimento de uma maturidade adquirida,
mas é também um ponto de partida de
um novo tempo da Entidade.
De 2005 a 2020 passam cerca de 15
anos em que não há sinais visíveis de
autonomia financeira, vivendo de
intenções de missas e alguns pequenos projetos conforme as capacidades
e criatividades dos irmãos. Achamos
agora que é tempo de termos um projeto substancial para autonomia financeira conforme se narra no parágrafo
a seguir. Estimulados pela reflexão

e deliberação do Capítulo da Custódia 2017 em que exprimimos a nossa
tomada de consciência, como Entidade, sobre a necessidade premente de
sairmos da total dependência económico-financeira bem como a vontade
firme de iniciarmos um caminho para
uma cada vez maior autonomia económica na transparência. Lá afirmamos:
«Queremos autossustentar-nos preferencialmente através do nosso trabalho»
(Capítulo 2017).
Apresentação global do Projeto
A Custódia Santa Clara de Assis de
Moçambique possui um terreno de 200
hectares de terra em Jécua, dos quais
140 são aráveis. O terreno, já demarcado
e com título de propriedade (DUAT,
Direito de Uso e Aproveitamento da
Terra), localiza-se em Jécua, no distrito de Manica, Província de Manica,
cerca de 80km de Chimoio e a 5km da
fronteira de Machipanda que separa
Moçambique do Zimbabwe.

Moçambique com uma marca franciscana registada.
Prioridades de atividades a realizarem-se:
1. Estabelecer uma fraternidade de três
irmãos: A gestão será feita pela equipe
de frades devidamente capacitados e
qualificados para o projeto. Já foram
designados para esta tarefa Fr. Calisto
Tinga, Fr. José Manuel Bambo e Fr.
Jorge Alberto Bender, chegado a Custódia em janeiro de 2020. Os frades
implicados no projeto acompanharão
pastoralmente as 11 zonas que contam
com 60 comunidades cristãs.
2. Resolver o sistema de irrigação do
terreno (regadio): Encontrar meios
de trazer água para o terreno, para
não depender apenas das chuvas,
sempre muito irregulares.
3. Trazer a energia eléctrica (média e
baixa tensão) para o terreno e montar
o sistema solar para fazer funcionar a
bomba com esta energia.

Situação e aproveitamento do terreno
No tempo passado a Missão de Jécua
foi muito florecente graças ao intenso
trabalho realizado pelos missionários
de outrora. Neste momento podemos
dizer que o terreno está a ser subaproveitado. Durante muito tempo não se
tem conseguido fazer render as imensas
potencialidades deste imenso terreno.
O Capítulo da Custódia de Moçambique definiu como primeira prioridade
deste triénio estudar as possibilidades
de potencializar este terreno como fonte
de autofinanciamento da Custódia. Em
dezembro de 2017, contactou-se um
engenheiro agrónomo para nos ajudar a
elaborar um projeto viável de uso e aproveitamento deste terreno. Do estudo
feito ao solo resultou que a terra é boa
para a produção de cereais, fruteiras,
verduras, criação de gado e de animais
de pequena espécie, etc.
O projeto “pretende instalar no terreno
uma unidade de Produção agropecuária modelo, uma Escola Profissional de
referência no nível de África Austral
e uma residência para os frades. Esta
unidade, a que chamamos AGRO-PECUÁRIA “SÃO FRANCISCO”,
servirá como ponto de irradiação para
as comunidades da região”.

4. Distribuir racionalmente o terreno
de acordo com as culturas que se pretendem aplicar, segundo a natureza
dos solos.

Pretendemos oferecer produtos com
qualidade franciscana, feitos com
todo o cuidado necessário e de acordo
com as exigências dos produtos naturais. Queremos entrar no mercado de

Atividades previstas na área pecuária

Atividades previstas na área agrícola
1. Liches (10 hectares) que já se encontram instaladas e a produzir.
2. Macadâmia (20 hectares) para produção comercial ainda por plantar.
3. Outras fruteiras (20 hectares) para a
produção de fruteiras diversas (mangueiras, pessegueiros, abacateiras,
entre outras).
4. Produção de hortícolas (5 hectares)
de diversos tipos (repolho, cenoura,
couve, alface, tomate entre outras).
5. Cereais (50 hectares), produção
em sequeiro para diversas culturas
(milho, soja, feijão, entre outros).
6. Plantas medicinais (1 hectare): produção de plantas medicinais com possibilidades de pesquisa e elaboração
de sabonetes, óleos e pomadas medicinais.
7. Reserva Natural (15 hectares) para
animais de pequeno porte que já
lá existem (coelhos, gazelas, entre
outros). Também servirá como área
Apícola.

1. Gado bovino (10 hectares de pastagem): unidade leiteira de 10 vacas. 8
vacas para produção e 2 touros. Já
temos dez cabeças no terreno.
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2. Suínos: uma pocilga moderna com a
capacidade para 50 fêmeas.
3. Aves: um aviário para frangos de
corte com capacidade de 2.000 bicos
por mês e um aviário com capacidade
para 5.000 poedeiras.
4. Patos, gansos e perus: 100 de cada.
5. Cunino: construção para 50 fêmeas
de coelhos.
6. Codornizes: construção para cria de
codornizes, 500 unidades para carne
e ovos.
7. Piscicultura: barragem e três tanques para a criação de peixe tilápia
de boa qualidade e outros.
8. Unidades auxiliares tais como moageiras, barragem, tanques elevados
para além de armazéns.
9. Zona residencial (5 hectares): convento dos frades, Eremitério, oficinas, laboratório e a Escola Agrícola.

Está previsto realizar esta proposta em
três etapas: estamos já na primeira etapa,
com a construção da casa para morada
dos frades missionários responsáveis do
projeto. Sentimos a necessidade urgente
de instalar no local uma fraternidade
de três irmãos que se vão ocupar diretamente do projeto, pois, como diz a
sabedoria popular «O olho do dono é que
engorda o boi». A ausência dos irmãos
franciscanos contribuiu para as pessoas
constantemente levaram a pastar seus
gados e cabritos, como também a carregar os frutos das árvores frutíferas existentes. Para este trabalho da construção
da casa já contamos com o apoio de
empresários argentinos.
Também já iniciamos a vedação do
sector “Santa Clara”, de 16 hectares,
que será dedicada ao cultivo de frutas e
legumes, para que sejam protegidos de
animais selvagens e de outros animais.

Este cerco perimetral vai-nos permitir
começar com a produção de hortícolas e
o planteo de magueiras e papaieras.

primitivos ou precários, usam a força
manual, com recurso à enxada e não têm
sistemas de regadio.

Estamos a instalar o sistema de rega,
uma vez que a zona possui precipitações
muito baixas e solos ferralíticos, é necessário um sistema de regadio. Já contamos com dois furos de água e pensamos
que sejam necessários mais dois ou três.
Também estamos conscientes que é
urgente reabilitar e potenciar o sistema
de regadio já existente que foi profundamente vandalizado ao longo dos tempos.

A nossa intenção é passar da agricultura
de subsistência à agricultura de rendimento, com produtos com qualidade e
quantidade elevadas até chegar a métodos de trabalho altamente modernos e
mecanizados.

Esta primeira etapa também prevê a
aquisição de ferramentas e mecanização
do trabalho. Note-se que a maioria dos
agricultores da região realiza agricultura de subsistência. A sua produção
apresenta qualidade e quantidade baixa
e destina-se apenas ao consumo familiar. Fazem uso de métodos de trabalho

Em Mocambique, em África em geral,
é dificil colocar em movimento a roda
produtiva se não se contar com o capital inicial. Esperamos contar com o
apoio necessário para realizar este
sonho de criar condições para a autosustentabilidade da Custódia Santa
Clara de Assis, como também ser uma
contribuição no campo de formação
no âmbito agropecuário e possibilitar
a criação de fontes de trabalho para as
famílias da zona.

Jornadas Mundiais da Juventude
antecipadas
Texto: Frei Sérgio Góis, OFM

A 20 de abril, confirmava-se aquilo que
muitos, senão todos, já esperavam: as
Jornadas Mundiais da Juventude já não
se realizariam em 2022, sendo adiadas
para o ano seguinte. O motivo era mais
do que conhecido e razoável: a pandemia por COVID-19.
A 2 de maio, o Conselho Permanente da
Conferência Episcopal Portuguesa, no
contexto do início do desconfinamento,
comunicava que a retomada das celebrações comunitárias da Eucaristia estava
prevista para o dia 30 de maio.

A 8 de maio, a mesma Conferência
Episcopal Portuguesa emanava um
documento com “orientações para a
celebração do Culto público católico no
contexto da pandemia COVID-19”.
Desde então, as comunidades desdobraram-se em preparativos, investindo
em recursos humanos e materiais, para
garantir a segurança e a serenidade nas
celebrações comunitárias da Eucaristia. De facto, por muito útil e fácil que
fosse acreditar num poder superior que
imunizasse, de forma imediata, os fiéis,
pelo simples facto de o serem, a verdade
é que o vírus não ‘fica às portas da Igreja’
e tanto ataca crentes como não-crentes.

De novo e sempre o problema de Epicuro! Ou será outra coisa?!
Perante tal tarefa hercúlea, as comunidades tiveram de se unir, revelando
o empenho e a dedicação própria dos
irmãos, membros uns dos outros (Ef
4,25). E, assim como os navegadores dos tempos dos Descobrimentos,
“navegavam sem o mapa que faziam” –
já dizia Sophia.
Curiosamente, os jovens foram chamados a assumir o protagonismo nas suas
comunidades. Por um lado e por norma,
o vigor da idade supre as limitações dos
mais velhos. Por outro e de acordo com
os dados, com as devidas cautelas, os riscos são menores na juventude.
Terá isto acontecido em todas as comunidades? Seguramente que não. Nalgumas, esta circunstância de urgência
pandémica veio mesmo revelar taxativamente o defice de juventude ou a morbidez dos seus grupos. Neste sentido, estes
novos tempos revelam-se uma oportunidade de purificação, a começar pelo confronto com a realidade da pastoral juvenil. Não obstante, apreciemos e dêmos
graças pelo espírito juvenil e pela abnegação de tantos que, apesar da idade, se
prontificaram a servir.
Noutras comunidades, os jovens, seus
grupos e movimentos, foram inexcedíveis e preponderantes neste processo.

Se antes souberam reinventar-se, a fim
de alimentar o espírito de grupo e as
relações fraternas entre si e entre todos,
agora foram capazes de sair de si, para
servir e ir ao encontro das necessidades
desse Corpo, onde encontram Aquele
que Se revela, Jesus Cristo.
Eis as Jornadas Autênticas da Juventude: descobrir Cristo na comunidade,
fazer caminho, descobrir-se e descobrir
a Sua vontade, doar-se, entregar-se, ser
autêntico discípulo. Naturalmente
que as Jornadas Mundiais, enquanto
encontro eclesial e manifestação da
catolicidade da Igreja junto do seu Pastor, sucessor de Pedro, têm a sua razão
de ser e são uma oportunidade soberana para a manifestação do Espírito
no coração dos jovens. Contudo, se
elas apenas se reduzirem a um encontro massificado, correrão o risco de se
perderem por entre outras memórias
de tantas outras manifestações juvenis, sem qualquer incremento decisivo
na vida dos jovens e das comunidades.
Neste caso, serão como que um cavalo
de Tróia, através do qual penetramos
na cidade juvenil, mas sem deixar soldados, tal como afirmaram alguns sacerdotes de Roma, quando questionados
acerca das JMJ 2000 e o impacto na
pastoral juvenil ordinária. Estaremos
nós a ler os sinais dos tempos?
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Cristãos e missionários
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“é morta uma fé que não
anuncia, e empedernido um
coração que não ama”
“Ide e fazei discípulos em todas as nações,
batizando-as em nome do Pai, e do Filho e
do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir
tudo o que lhes ordenei. E eu estarei convosco
até ao fim dos tempos” Mateus 28, 1-1.
Desde o momento do nosso Batismo,
marcados com o selo do Espírito Santo,
que a nossa vida deixou de ser uma
vida segundo a carne, para ser uma
vida segundo o Espírito. De facto, a
marca da filiação divina imprimida na
nossa alma, e que nos tornou filhos de
Deus em Jesus Cristo, e o selo do espírito da missão, imprimido em nós, no
momento do nosso Crisma, e nos capacita para o anúncio que se deve manifestar numa fé professada, celebrada,
vivida, contemplada e anunciada, faz
de todo o cristão um missionário, sem
dispensa do seu dever de ser veículo do
Evangelho onde quer que se encontre.
O cristão, portanto, ao longo da sua
vida, ao contrário daqueles que tem
o espírito do mundo, e se limitam
aos prazeres e aos desígnios que o

mundo oferece, limitando-se a ajuntar dinheiro e fama, procura ajuntar
vidas humanas à causa de Jesus Cristo,
apresentando-O como a esperança que
não engana e como a certeza de que só
n´Ele a vida tem sentido.
Ora, atendendo ao texto do Evangelho, com que iniciamos esta reflexão,
podemos dizer, em primeiro lugar, que
este nos ajuda a entender o sentido da
palavra “missionário”: significa aquele
que recebeu ou assumiu a incumbência
de realizar determinada tarefa ou promover a sua concretização. Então, e de
acordo com o texto bíblico referido, e
a reflexão sobre a realidade missionária
que fica gravada no coração do cristão,
ao receber os sacramentos do Batismo e
do Crisma, nós, os batizados em Cristo,
e os crismados em Cristo, somos todos
missionários, e devemos tomar consciência da nossa fé, que deve abarcar
as cinco caraterísticas, na hora de nos
encontrarmos com o mundo: uma
fé professada, celebrada, anunciada,
vivida e contemplada.

MATERIAL MISSIONÁRIO 2021

Apresentamos o material de Animação
Missionária para 2021.
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.

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

Fizemo-nos cristãos, no sacramento
do Batismo, e cunhamos a nossa vida
com a força missionária do Crisma,
não para sermos melhores do que os
outros, para que tudo corra bem na
nossa vida, para que as doenças não
batam à nossa porta, para que as crises não atropelem o nosso caminhar,
ou para vivermos a nossa vidinha tipo
“estou de bem comigo mesmo e com Deus,
cá me fico no meu cantinho, porque não
faço mal a ninguém!”. Pois é, essa é a
postura do cristão que envergonha o
nome que carrega sobre si, ao tornar-se uma sentinela que não vigia e um
arauto que não proclama a sua fé, pois,
no seu pensar egoísta, se fecha à missão, através do anúncio que se recusa a
fazer e do bem que se recusa a praticar.
Na verdade, é morta uma fé que não
anuncia, e empedernido um coração
que não ama, quer na origem, porque

são inférteis perante a recusa do anúncio, quer no processo, porque não
geram caridade, pela teimosia em se
fecharem ao amor, quer no fim, porque não só não produzem frutos pela
perseverança, como, aqueles que assim
vivem, cairão no lado dos que Jesus
porá à sua esquerda e cujo destino,
seguramente, não será o céu.
“Ai de mim, se não evangelizar!”
Este suspiro do Apóstolo Paulo, deve
inquietar-nos e levar-nos a fazer jus
ao nome “cristão”, para que nos tornemos dignos de o ser de facto. Está
na hora de deixar de viver para nós,
mas, em nome de Jesus, viver o duplo
mandamento do amor, conscientes de
que a dupla dimensão da vida cristã,
o anúncio e a caridade, são o caminho certo para que os que recebem a
Palavra, a abracem com a mesma força
e o mesmo entusiasmo com que nós a
anunciamos e vivemos.
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Os três pastores
Parte II
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“a Igreja Paroquial é a
presença daquelas no meio
das nossas casas”
- O nosso Pároco atual já casou três
dos nossos filhos, batizou dois dos
nossos netos e sepultou os pais da
minha esposa e os meus pais. Ora,
realmente, não vi o Bispo nem o Santo
Padre em nenhum destes momentos
marcantes nas nossas vidas. Bem, o Sr.
Bispo ainda esteve no nosso crisma e
no crisma dos nossos filhos, durante
a sua visita pastoral à paróquia, mas
quase nem lhe dirigimos a palavra.
Pensei nisto tudo, mais a minha
esposa, e decidimos colocar também
a foto do nosso pároco com a mesma
dignidade do Santo Padre e do Sr.
Bispo, seguindo a sua sugestão que
tanto nos agradou.
- Como a Igreja seria diferente se todos
os cristãos pensassem assim, caros amigos Amândio e Henriqueta, os párocos
seriam mais estimados, menos critica-

dos e mais respeitados, não acham? perguntei
- Realmente, Frei Lima, foi como o Sr.
disse, naquela pregação da festa de S.
Pedro. Muitos cristãos esquecem que o
amor ao Santo Padre e o respeito ao Sr.
Bispo só são verdadeiros e autênticos
se estimarmos aquele que os representa
junto de nós, o Pároco. Aliás, como o Sr.
Frei disse, e nós não esquecemos, adianta
pouco ir a Roma para ver o Santo Padre
e rezar com ele, como adianta pouco ir à
Sé Episcopal para rezar com o Sr. Bispo,
se não formos à Igreja Paroquial rezar
com o Pároco, ou se faltamos à missa ao
domingo, ou a outros atos litúrgicos de
piedade que ele promove e orienta.
- E mais ainda - acrescentei eu - quem
não estimar a sua Igreja Paroquial, não
contribuir para as despesas do culto ou
não oferecer a sua colaboração voluntá-

ria em tarefas a favor da comunidade,
não está unido à Sé episcopal nem à
Basílica de S. Pedro em Roma, porque
a Igreja Paroquial é a presença daquelas
no meio das nossas casas.
- Ai isso é verdade, Sr. Frei Lima, e olhe
que a peregrinação daqueles que vão
a Roma ver o Santo Padre, mas não
estimam o seu Pároco, não passa de
um turismo religioso sem fé, porque
a Igreja, se não for amada a partir da
base, mais do que do topo, torna-se uma
Igreja que vive da figura do Santo Padre,
mas sem o vigor da presença do Pastor
das paróquias, que nos conhece, que nos
acompanha e que partilha connosco as
alegrias e tristezas do nosso dia a dia acrescentou Amândio.
- Então o meu amigo não tinha a consciência disso, antes daquelas pobres
palavras que eu dirigi ao povo, naquela
festa ao primeiro Papa da Igreja? - continuei, inquirindo, consciente do quão
proveitoso estava a ser, para mim, aquele
diálogo.
- Muito sinceramente, não tinha a verdadeira noção dessa realidade. O nosso
Pároco tem mais três paróquias e anda
estafado de trabalho, no entanto, há
gente por aqui que gosta de lhe levantar
a calúnia de que anda de costas direitas.
Que injustiça, quando o pobre anda
estourado de reuniões: ora a catequese,

ora os escuteiros, ora os Cursilhos de
Cristandade, ora o Apostolado da Oração, ora o CPM (Curso de Preparação
para o Matrimónio) e outras mais. Além
disso, casamentos, batizados, reconciliação, visita aos doentes, enfim, não
tem mãos a medir! Depois é o Advento,
a Quaresma, o Mês de Maria, o Mês
de S. José, o Mês do Coração de Jesus,
as comunhões, os crismas e as festas
e romarias que são umas poucas em
junho, julho e agosto, já para não falar
do boletim paroquial que nunca falha.
- Por isso, Frei Lima, admirar o trabalho
do Santo Padre, elogiar o trabalho do Sr.
Bispo e borrifar-se para o trabalho estafante e esgotante do Pároco criticá-lo e
não o ajudar, num compromisso com
alguma atividade paroquial, é hipocrisia, é cristianismo balofo e fé vazia. Não
é isso que o Santo Padre e o Sr. Bispo
desejam de certeza.
- Sr. Amândio, digo-lhe, com sinceridade,
que tenho exposto este pensamento em
muitas paróquias, onde fui chamado
a pregar, mas nunca o fiz de forma tão
explícita e compreensiva como o senhor
o está fazendo agora. O meu amigo foi
muito mais além e com muito mais clarividência do que eu, acredite!
No próximo jornal concluiremos esta
conversa amena.

Santo António em Cabo Verde
Texto: Frei Anselmo, OFM

As festas de Santo António nestas ter-ras foram as melhores jamais vistas.
Antes do dia 13, nas vésperas fomos
a uma comunidade com o padroeiro
do mesmo nome levar o andor e flores para o enfeitar. Ė a comunidade de
Belém que tem como patrono Santo
António de Lisboa. A missa foi presidida pelo Frei Manuel de Almeida
Nicolas, tendo como concelebrantes
Frei Elvino dos Reis, Frei Anselmo
Elivio e o Padre António Onorato.
Iniciou por volta das 10h00 com uma
procissão, depois da missa continuamos com a procissão pelos povoados
do Mato e Tronco com cânticos e a

reza do terço. No final de tudo fomos
convidados por muitas famílias para
celebrarmos o dia partilhando as suas
agradáveis iguarias e saborosos sumos
naturais típicos daqui. Foi muito bom
passar mais uma data de Santo António nestas terras de Cabo Verde.
Visitas domiciliárias
Depois dos nossos seis e oito meses de
estadia, achamos por bem traçar um
plano estratégico de visitas domiciliárias. Até aqui as visitas são aleatórias,
mas é sempre gratificante e honrosa a
visita de um Frade nas casas dos nos-sos fiéis. Eles ficam muito felizes e nós
aprendemos muito mais com eles. Falamos em criolo e sentimos que eles se
sentem à vontade, na sua simplicidade,

em parilhar conosco as suas alegrias e
amarguras. É uma bela experiência!
Realidades pastorais
O coronavírus fez-nos conhecer vários
lugares e realidades que não conhecíamos. Tentando partilhar algumas ajudas
ao nosso povo no tempo de quarentena,
fomos vendo que há algumas famílias e
pessoas com problemas sérios de saúde,
água, alimentação e até educação, por
falta de meios. Muitas famílias vivem com
menos de um Euro por dia e a pobreza
chega a 60% da população. Mas é um povo
humilde, alegre, dançarino e com musicalidade natural… maravilhoso! Em língua
local: Cabo Verde é sabi,tem gente sabi,
nu ta vivi sabi li…traduzindo cabo verde é
belo, tem gente boa, vive-se bem aqui.
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Recordar África
Missão Moçambique: a cultura com gestos humanos
Texto: Frei Armindo de Carvalho, OFM

“Pároco da
Catedral de
Inhambane”
Por graça de Deus, o sonho de infância,
que motivou a minha ida para o Colégio
dos franciscanos em Montariol (tinha
completado 10 anitos), como primeiro
passo para a sua realização, aconteceu,
finalmente, passados 3 anos da minha
ordenação sacerdotal.
Ordenado em 1963, passei 2 anos no
serviço pastoral da Paróquia de Carnide-Pontinha. Transferido depois
para Leiria, lecionei no Colégio franciscano lá existente, aguardando sempre o
momento da concretização desse sonho.
Finalmente, estando em serviço no
Colégio de Santa Teresinha, das Irmãs
Franciscanas de nossa Senhora das Vitórias, orientando os Retiros Anuais das
suas Irmãs, recebi um postal do correio
do meu então Superior em Leiria, Fr.
António Pinho, que me informava estar
autorizado a seguir para a Missão. Não
é fácil exprimir em letras a alegria que
imediatamente me invadiu. Mas guardei
silêncio discreto, também para não perturbar o trabalho que estava a realizar.
Um profundo sentimento de gratidão a
Deus invadia permanentemente a minha

mente, o meu coração e me fazia sonhar.
Finalmente, terminada a minha tarefa
(foram 8 retiros seguidos: 5 às Vitorianas, um às Clarissas da Cardeira, um às
Irmãs Missionárias de Maria e o último
ao Seminário Maior do Funchal) regres-sei, “no Paquete Santa Maria” a Lisboa,
começando de imediato a tratar de pôr
em prática essa graça.
O médico não me aconselhou a Guiné-Bissau, considerando que o seu clima era
pouco favorável à minha saúde. De preferência Moçambique.
E, tudo pronto, no dia 1 de dezembro, parti,
iniciando a viagem marítima até Moçambique, no paquete “Infante D. Henrique”.
Era o princípio de uma aventura cheia de
surpresas alegres e felizes, mas que sempre
deu certo. Não era eu o autor dessa decisão
de ser missionário “ad Gentes”, mas sim a
pura e preciosa graça de Deus.
À última hora foi-me dado um companheiro de camarote no barco, dado que
não havia mais quartos vazios: Frei Francisco Morais. Outra graça de Deus, dado
que este irmão, com seu temperamento
permanentemente bem-humorado, me
fez excelente companhia. Como o barco,
excecionalmente não levava capelão, o
Comandante abordou-me no sentido de
perfazer essa falha, o que fiz com gosto.
Até me deu vantagem, pois na tradicional
“festa dos caloiros na passagem do Equador, livrei-me dos incómodos de apanhar ovos a esborracharem-se em mim e
do empurrão para a piscina do Deck do
barco, o que é convivo simpático, mas
tem os seus desagrados.

CARTA A SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Texto: Irmã Maria Emília Moura, OFS

No longínquo ano de 1978, fiz o meu
compromisso de Admissão à Ordem
Franciscana Secular. Sem querer, ao almoço deixei cair o guardanapo: não faz
mal nenhum, pensei, vem com o irmão
micróbio…
Tinha acabado de aprender que para
São Francisco era tudo: irmão, irmã, todos os seres!
Assim, tenho agradecido a São Francisco
tudo quanto aprendi ao longo destes 42
anos, debruçada na misericórdia Franciscana. Lembro a irmã leprosa que levámos
a Fátima quando São João Paulo II, em

1982, veio agradecer a bala que o atingiu.
Recordo o Cântico das Criaturas! Só São
Francisco louvou a Irmã Morte!
Mas, hoje em 2020, como posso tratar
o coronavírus como meu irmão? E louvar
a Irmã Morte? O que está a acontecer a
milhares de pessoas?!
Só com as respostas do Pai São Francisco:
Irmão Vitus, ‘Irmãos Lobo’, deixa a humanidade seguir em frente.
Pai São Francisco pede Perdão ao Senhor
de Infinita Misericórdia, pelos pecadores
desta humanidade que se esqueceu de
Deus Pai.
Em Louvor de São Francisco, Ámen.

Foram 16 dias pelo mar ondulado e
azul. Uma primeira paragem no Funchal e depois, direto a Angola: Lobito
e Luanda, seguindo pela África do Sul
(Cap Town, Durban e Johannesburg),
chegando a Maputo (então ainda Lourenço Marques) na tardinha do dia 17
desse mês de dezembro de 1966.
Hospedamo-nos na nossa missão-Paróquia de Santo António da Polana, onde
passamos as celebrações natalícias, todas
vibrantes de festa. Dia 28, terça-feira,
(festa dos Santos inocentes - nessas circunstâncias, também eu era inocente
sobre o que me poderia estar reservado),
parti, manhã cedo com Frei Francisco
no jipe Land-Rover da sua missão de
Homoíne, o carro mais usado nessas ter-ras, para chegar a Inhambane – terra da
boa gente - pela noitinha. São por volta
de 500 km, em estrada, pequena parte de
asfalto e o demais em picada.
Este é o meu primeiro posto de missão.
Por surpresas no percurso, viria a ser também o último.
Esperavam-me o Frei António Carvalho
Araújo, Comissário dos Franciscanos em
Moçambique (era o nome do seu cargo)
o Frei Afonso Simões Frade (ex-Comissário), o Frei José Pereira das Neves e o Frei
Arlindo Barbosa. Na diocese o muito
querido D. Ernesto Gonçalves Costa,
Primeiro Bispo dessa diocese, que me
ofereceu o seu abraço carinhoso e encorajador de Pai, acompanhado do seu Secretário Frei César Moutinho.
Informaram-me de dois postos de trabalho possíveis para meu trabalho: secretá-

rio da diocese ou Pároco da Catedral de
Inhambane. Este foi quem ganhou. Mais
pormenores poderão se partilhados noutra altura.
Entretanto, como instrumento necessário de trabalho, fui tirando a carta de
condução, para em breve começar a atividade. Destas primeiras atividades guardo
religiosamente memórias destes cerca de
40 anos de missão que jamais poderei
esquecer, e que gostarei de partilhar, por
se inserirem numa cultura africana de
grande valor.
À glória de Cristo. Ámen. Com uma fraternal saudação de Paz e Bem para todos
os associados, e demais agentes de missão
com os franciscanos, incluindo os queridos leitores deste jornal.

HOMENAGEM À VALENTINA
Texto: Irmã Maria Emília Moura, OFS

A homenagem à Valentina (menina morta na Atouguia da Baleia, Peniche), foi
prestada ao ar livre na aldeia de Vale Calvo, em Tomar, por famílias, pais, mães e
muitas crianças com a projeção de um vídeo alusivo a crianças e com a largada de
balões brancos com luzinhas no interior,
eram 22h00. Foi muito emocionante!
Então lembrei-me de escrever em memória da Valentina:

“Princesa” e menina muito bonita, escondida na mata d’El Rei…
Teu coração bronco como a neve derreteu… murchou como uma flor.
Sentimos a tua dor…
Uma estrelinha brilha no Céu,
É a tua alminha branquinha,
Junto de Jesus reza por aqueles que tanto mal te fizeram…
No Dia da Criança, lembramo-nos de ti,
como uma heroína, linda Valentina.

