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Nós e os outros
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

A causa missionária da Igreja é uma causa
de todos os dias e de todos os meses. Porque o Dia Mundial das Missões ocorre
em outubro, convencionou-se na gíria da
Igreja, chamar a este mês de “mês missionário”. Sendo o nosso Jornal “um mensário de formação e informação missionária”, velhinho de mais de oitenta anos,
nestas lides de reflexão das questões mis-sionárias nos diferentes tecidos eclesiais
e com provas mais que dadas na missão
ad gentes, enquanto primeiro anúncio do
Evangelho de Jesus Cristo, Salvador da
humanidade inteira.
Porque Jesus Cristo é Deus com o Pai e
o Espírito Santo, podia operar a salvação
do mundo e da humanidade por si só,
mas quis ter a ajuda e a cooperação dos
Apóstolos e dos Discípulos. E estes dos
seus seguidores, nas diferentes Igrejas
que floresceram pelos dinamismos do
Espírito de Deus. Jesus Cristo, Missionário do Pai, quis ser Ele e os outros.
“Os outros” são uma geração sacerdotal,
na sua esmagadora maioria, na condição
de Povo Sacerdotal, participam do sacerdócio comum dos fiéis e um outro grupo
que neste tem origem, que é em número

mais reduzido, que são os que participam
do Sacerdócio de Cristo pelo Ministério
Ordenado. A estes se junta uma enorme
multidão de Consagradas e Consagrados
que entregam a sua vida toda à missão.
Entre os Consagrados atraídos pelo
compromisso missionário do anúncio
do Evangelho, surgiu na história Francisco, natural de Assis (1182-1226).
Começou primeiro por viver uma vida
evangélica, no seguimento de Cristo,
a obediência ao Papa e praticando
um género de vida pobre e simples.
Depressa muitos o seguiram, desejando
ser como ele, Consagrados e Consagradas. Outros, homens e mulheres,
vivendo no mundo, solteiros e casados,
seguiram-no igualmente com a mesma
exigência de vida, que as Consagradas e os Consagrados, a hoje chamada
Ordem Franciscana Secular.
Toda esta multidão de missionárias e mis-sionários franciscanos difundem há oito
séculos a mensagem cristã, vazada em
conteúdos de uma vida evangélica, vivida
em fraternidade humana e universal e
centrada no seguimento de Cristo Pobre
e Crucificado. Este é o nosso ‘exclusivo
missionário’, o nosso irrepetível carisma
franciscano. Sempre que é neces-sário
somos enviados a outros continentes,

povos, línguas, culturas e latitudes. E se
não formos enviados, somos missionários
na nossa própria terra, no nosso bairro,
nas periferias das nossas grandes cidades.
Em cada cidade do mundo hoje há franciscanos e esse é o seu primeiro destino
missionário!
E quando somos enviados, vamos com
mandato da Igreja, para fazer crescer a
Igreja local que nos acolhe. Também aí,
somos NÓS E OS OUTROS! Somos nós
que evangelizando preparamos os outros
para serem evangelizadores dos seus
parentes e conterrâneos, na catequese dos

diversos níveis, e no canto e na animação
litúrgica, na formação para a liderança de
pessoas e grupos, na prática da caridade
e no exercício das obras de misericórdia.
Está aqui o segredo do florescimento
das comunidades evangelizadas pelos
franciscanos e franciscanas, no oriente
e nas américas, na europa e na oceânia.
Obrigado a cada um de vós leitores e
assinantes do nosso jornal, que pela oração fecunda e pela partilha generosa nos
ajudam a desempenhar a nossa vocação
franciscana/missionária em prol de um
mundo novo.
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Editorial

Justa homenagem
Texto: Margarida Carvalho, OFS e catequista

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM
Vivemos num tempo e numa sociedade onde
tudo é: antes do covid e durante o covid. Novas
orientações que vieram depois do covid, para
a vida social, para reuniões e eventos, para
acesso a repartições públicas, bancos, laboratórios de análise, etc. Nas igrejas e em muitos
outros sítios os lugares sentados estão devidamente assinalados e os contactos físicos são
os mínimos.
Mas há outras coisas que não podem nem
devem mudar. E no âmbito da Igreja Missionária, não deve mudar o empenho com que
um crescente número de católicos celebra e
vive o mês de outubro, chamando-o até de
mês missionário. Contribui para a intensidade da vivência deste mês, a habitual em
Mensagem do Papa para o Dia Mundial das
Missões, este ano a ser celebrado no próximo
dia 18 de outubro.
Toda a Igreja é alertada pelo Papa a viver a
missão nos vários estados de vida. Em todas
as condições ou estados de vida somos convidados a responder aos apelos da Igreja com
a disponibilidade dos primeiros discípulos,
dizendo: «Eis-me aqui Senhor, enviai-me!».
Nos anos 90 do século passado, aquele que
hoje é São João Paulo II, falou incessantemente da “Nova Evangelização”. A eficácia
da nova evangelização, resultava na altura
e resulta hoje na consciencialização de que
todos os cristãos têm que ser agentes da pastoral missionária onde se encontram, onde
vivem e com quem vivem. Viver e atuar quotidianamente cheios de força, audácia e ardor
missionário. Um ardor, uma audácia e uma
força quase provocatórias para com os que
nos rodeiam. De forma a gerar neles interrogações sobre as causas da nossa vida, da nossa
fé, da nossa esperança.
Na missão, o anúncio é feito aqui, na porta
ao lado, no prédio, na rua, no bairro na
família, na paróquia, na fábrica, no serviço.
Muitas mulheres e homens católicos já fizeram missão! Já foram enviados! Desde aí a
sua vida mudou, vieram diferentes, foi uma
experiência, não só marcante, mas se calhar
até determinante para o resto das suas vidas.
No âmbito da pastoral missionária ad gentes,
o testemunho dos leigos que já foram em mis-são é determinante, o seu testemunho é um
forte apelo a que outros se inquietem, saiam
da sua zona de conforto. Para fazer qualquer
coisa de importante todos nós temos que sair
de nós mesmos, que nos desinstalar, de sair,
de partir, de procurar novos horizontes, para
aí construir uma vida nova, com um novo
tipo de relações e de objetivos.
O testemunho dos/as leigos/as missionários/
as é fundamental para a mudança de “chip”
na Igreja. Uma Igreja mais ministerial, serva,
próxima, espiritual e evangélica; uma Igreja
movimentada pelo Amor, onde todos devemos ter o ardor dos primeiros discípulos e
a sua disponibilidade, que nos leve a aceitar
os desafios da Igreja e a dizer: «Eis-me aqui,
podeis enviar-me».

“Helena
sempre foi
uma mulher
de muita fé”
Maria Helena Ferreira de Carvalho, mais
reconhecida como Helena Festas (apelido
carinhosamente adotado do marido Joaquim Festas) partiu para a casa do Pai já
no dia 30 de junho de 2020.
Deixou um rasto de bem-fazer, de bem-dizer e de bem-acolher inegável.
Mulher do mar, da praia, da seca do bacalhau, nasceu em Caxinas (Vila do Conde)
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(enviar comprovativo de pagamento e
n.º de assinante).

em 1935, filha de gente humilde, mas rica
de valores humanos e religiosos. Pelos
pais aprendeu o gosto de Deus.
Cedo casou e veio assentar arraias em
Leça da Palmeira. O marido, Mestre Festas a comandar traineiras e Helena Festas, em terra, a comandar um café, muito
conhecido na praça, “O Canoa”.
Também cedo enviuvou, aos 54 anos.
Fruto deste amor profundo de curta
duração, mas que sempre respeitaram,
resultaram cinco filhos, quatro rapazes e
uma rapariga: a Família Festas. Um dos
filhos, o Fernando Festas, foi conhecido
como bom jogador de futebol, chegando
a fazer parte da Seleção Nacional e por
muitos anos reconhecido treinador.
Helena Festas, a partir da sua viuvez,
dedicou-se de corpo e alma a Deus e deixou-se fascinar pelo espírito de Francisco
de Assis, oferecendo os seus préstimos
aos vizinhos frades franciscanos, que
tinham convento a escassos metros de
sua casa e prestavam culto na conhecida
capelinha de Ruas em Leça da Palmeira,
e por ali ofereciam alimentos às famílias
mais carenciadas de pão e peixe.
Helena sempre foi uma mulher de
muita fé, de grande zelo espiritual e de
boa índole.
Fez-se membro da OFS, sempre de assídua
presença e dedicada animadora; foi associada e notável zeladora da União Mis-sionária Franciscana (UMF), leitora da
palavra de Deus, zeladora da capela e exímia angariadora de fundos para todas as
necessidades locais e causas missionárias.
Quem com ela privava estava sempre

alegre. Tinha um espírito feliz, uma
alma bem-disposta, um traquejo atávico
para letras, fazia versos e quadras num
segundo, ninguém lhe ganhava à desgar-rada. Sempre pronta para brincadeiras e
folias, organizadora nata de festas, pas-seios e convívios, sempre com um objetivo catequético e solidário.
Apesar de graves, prolongadas e dolorosas
enfermidades, nunca se lhe ouviu uma
queixa. Sempre em conformidade com a
vontade de Deus e sempre aberta à santís-sima bondade de Maria sua e nossa Mãe.
Helena Festas foi uma pessoa muito especial que, embora no céu, deixa em Leça
uma profunda saudade e na comunidade
franciscana um lugar difícil de preencher.
Obrigado Helena Festas.
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UMA ASSINATURA PARA AS MISSÕES
Os missionários e missionárias, catequistas e animadores de comunidades nas Missões Franciscanas de
Cabo Verde, Timor-Leste, Moçambique, Guiné-Bissau, alguns no Brasil
e em outras paragens, gostavam de
receber o Jornal Missões Franciscanas. Com um grande esforço o vamos
enviando como oferta, com o objetivo
de chegar às comunidades mais distantes que os missionários visitam,
em alguns casos de longe em longe!
Recordamos que o «Missões Franciscanas» chega a mais de 20 países, tais
como, Timor, México, África do Sul,
Zâmbia, Austrália, Brasil, Colômbia,
Macau, São Tomé e Príncipe, Índia,
Rússia, etc., num total de algumas
centenas de assinaturas. Basta escrever-nos e enviar a oferta para a res-

petiva assinatura. Na volta do correio
indicaremos a que missão se destinou.
Colabore com os Missionários Franciscanos, que incansavelmente não «desarmam» no seu trabalho missionário.
OBRIGADO!
Diretor: Álvaro Cruz
da Silva, OFM
Ano LXXXI . N.º 858
fevereiro de 2019
Preço: 0,60€
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Vida Consagrada
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

“Os consagrados e
consagradas são na Igreja
diversidade e comunhão
ao serviço de Cristo”
A liberdade e a profecia andam de mãos
dadas na Vida Consagrada. A liberdade
como dom impulsionador, dada pelo
Espírito Santo à Igreja, oferece aos consagrados e consagradas a possibilidade de
viver a liberdade do Evangelho, que se concretiza numa entrega confiada, somente,
no sustento de «cinco pães e dois peixes» que a Divina Providência multiplica
abundantemente. A profecia da liberdade,
num mundo onde os que se dizem grandes querem construir muros, mas onde
os consagrados vivem com muita alegria
em casas simples e igrejas pobrezinhas,
como homens e mulheres simples e servos
de todos, vivendo do trabalho honesto
das suas mãos. É esta, no século XXI, a
liberdade profética da vida consagrada.

Partilhando a vida dos pobres e a condição dos humildes, os consagrados e consagradas vivem no meio do povo, sentem
com o povo e sofrem com o povo. Por
isso, desde que o Papa Francisco anunciou para o próximo mês de outubro a
realização em Roma de um Sínodo Amazónico, todos os consagrados, incluindo
os franciscanos e franciscanas, que vivem
e convivem diariamente com os habitantes das periferias e centros urbanos da
vasta Amazónia, acompanham aí a vida
dos que mais sofrem e são perseguidos,
como os indígenas mais isolados, ribeirinhos, quilombolas, imigrantes e pobres.
Os consagrados e consagradas são na
Igreja diversidade e comunhão ao ser-

viço de Cristo e da sociedade. Diante do
sofrimento dos pobres, os consagrados
querem sair da sua zona de conforto,
querem ser uma Igreja menos administradora e mais missionária, uma nova
forma de ser Igreja, que seja sinal de
esperança e profecia onde a vida reclama
a nossa presença naqueles lugares onde
ninguém quer ir. É aí que estamos a
viver em comunhão com os pobres,
partilhando o carinho e o afeto de uma
Igreja que é Mãe.
Os consagrados e consagradas esperam que
o Sínodo e a toda a Igreja olhe concretamente para a situação de vulnerabilidade
dos povos de todo o mundo e da Amazónia em particular. Que o Sínodo faça com
que a Igreja seja cada vez mais comprometida com as causas dos mais pobres entre os
pobres, nesta tão vasta região do mundo.
Na linha da Encíclica de sabor franciscano,
que é a «Laudato Sí», os consagrados e
consagradas desejam que o mundo e a
Igreja conheça os valores e os gritos daquela
região do mundo e lhes ofereça todas as
contribuições possíveis para solucionar os
problemas das comunidades tradicionais,
dos pequenos agricultores, dos povos do
campo e da cidade, que gritam com a mãe

terra ferida e ameaçada pelos megaprojetos
do agro negócio, do comércio dos minerais
e das energias hidroelétricas e das hidrovias.
Manifestemos também nós em Portugal
todos os consagrados, incluindo os franciscanos e franciscanas, a nossa comunhão com o Santo Padre que convocou
este Sínodo e com os pobres espoliados
da Amazónia e de qualquer região onde o
capitalismo cego não respeita nem povos
nem culturas locais.
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Todos no mesmo barco
Texto: Padre Frei José Dias de Lima, OFM

“só juntos, podemos vencer
as águas do mar da vida”
O Papa Francisco, na sua mensagem
para o dia mundial das Missões deste
mês de outubro de 2020, toma as palavras do Profeta Isaías «eis-me aqui,
envia-me» (Is.6,8), para dar o mote
central da sua mensagem: todos somos
enviados, e ninguém está dispensado
da missão, sobretudo nestes dias marcados pelas tribulações e desafios causados pelo Covid-19, na convicção de
que toda a Igreja, à luz desta disponibilidade do profeta, que respondeu à
pergunta do Senhor: «quem enviarei»,
é hoje, mais do que nunca, chamada a
ser missionária.
De facto, como afirma o Papa Francisco,
também nós, à semelhança dos discípulos de Emaús, fomos surpreendidos por
uma tempestade inesperada e furiosa, e
que nos encontramos todos no mesmo
barco, todos frágeis, desorientados e
amedrontados, mas chamados a remar
juntos, num encorajamento mútuo,
mesmo que, como os discípulos no
meio do mar, sintamos o medo de perecer, mas esta sensação de insegurança e
pavor, leva-nos a tomar consciência de
que, de facto, só juntos, podemos vencer
as águas do mar da vida que nos querem
afundar e afogar.
Estes tempos de Covid-19, com a perspe-

tiva de uma segunda vaga, que se prevê,
como aliás, já está acontecendo, ser pior
que a primeira, levam-nos a fazer a experiência da dor e da morte, diante de um
vírus altamente contagioso e mortal,
que pode atingir as nossas famílias,
como já me aconteceu com dois primos,
no Brasil, um com 72 anos e outro que
ainda não tinha cinquenta, que mor-reram com esta peste, após alguns dias
ligados ao ventilador.
Ora, o Papa Francisco, abrindo os nos-sos horizontes, desafia-nos a passar de
um ego medroso e fechado, para o ego
encontrado e renovado pelo dom de si,
nesta certeza de que Jesus, o Missionário
do Pai, nos atrai à sua missão de amor,
e nos envia, num ato altruísta e oblativo, ao coração dos outros, abrindo as
mãos, nesta certeza de que fica sempre
um pouco de perfume nas mãos que
espalham rosas, nas mãos que sabem ser
generosas.
Esta linha de pensamento leva-nos à
verdadeira raiz da missão da Igreja, uma
«Igreja em Saída», ou seja, uma Igreja
que sai de si mesma, empurrada e conduzida pelo Espírito, tomando consciência
de que «a nossa vocação pessoal vem do
facto de sermos filhos e filhas de Deus na
Igreja, sua família, irmãos e irmãs no

MATERIAL MISSIONÁRIO 2021
Apresentamos o material de Animação Missionária para 2021.

no mercado, mas sim para ajudar as
MISSÕES FRANCISCANAS.

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

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

amor que Jesus nos testemunhou». Todos
somos missionários, e a vida missionária deve tender sempre para o amor, um
amor/caridade, numa fé que descobre
que as mãos que ajudam são mais santas que os lábios que rezam, (como diz
Madre Teresa de Calcutá), pois a oração, só é verdadeira se se tornar missão,
porque, como diz o Papa Francisco: «a
vida humana surge do amor de Deus,
cresce no amor e tende para o amor», e
desse amor, afirma o Papa, ninguém está
excluído. Ora, se é verdade que ninguém
está excluído, com mais razão esta afirmação tem sentido, uma vez que todos,
no mesmo barco, nesta tempestade
marítima de covid, com a realidade da
morte que espreita a todo o momento,
encontraremos, à luz do Mistério Pascal,
a misericórdia divina, que cura, protege
e defende, da mordedura desta serpente
chamada Covid-19, que se tornou na
pandemia mais perigosa desde que o
mundo existe.
Ora, numa resposta livre e consciente
ao chamamento de Deus, tal como o
profeta Isaías, também nós todos, sem
exceção, somos chamados à missão de
semear a esperança, neste mundo completamente desorientado, com infor-

mações contraditórias e sem ver a luz ao
fundo do túnel. Mas o Cristão, e todo
aquele que caminha em Igreja, sabe que
esta Barca, resistirá às ondas altivas e aos
ventos contrários, porque o seu Timoneiro, o seu Comandante, o seu Mestre,
é Jesus, o Caminho que não engana; a
Verdade que não erra e a Vida, que dá
sentido às nossas vidas.
Compreender o que Deus nos está a
dizer nestes tempos de pandemia é, diz o
Papa Francisco, um desafio para a Mis-são da Igreja e, consequentemente, de
cada cristão. No mar do Mundo, uma
mesma Barca onde todos podem entrar,
e dentro da qual, todos se sentem cor-responsáveis, na luta a travar, perante
esta epidemia. Neste sentido, obrigados à distância física, e tendo trocado
os beijos e os abraços, bem como outras
expressões de afeto, por cotoveladas e
caneladas, importa não cair na desconfiança, com o risco de nos tornarmos
pessoas indiferentes ao sofrimento do
outro mas, antes pelo contrário, estarmos mais atentos à forma de nos reconciliarmos com os demais, porque, se a
máscara nos esconde o sorriso, os olhos
não enganam, na hora de amar, pois são
o espelho da alma e também sorriem.
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Todos Irmãos
Texto: Frei Paulo Duarte, OFM

“faz-se
ouvir a voz
do Papa a
lembrar que
podemos
e devemos
viver como
irmãos”
«TODOS IRMÃOS», é o título da
nova Carta Encíclica, que o Papa Francisco acaba de lançar em Assis, por ocasião da festa de São Francisco, que teve
lugar no passado dia 4 deste mês. Assim
anunciou a Perfeitura da Casa Apostólica, que reservou a Basílica inferior
do Sacro Convento, onde repousam os
restos mortais de S. Francisco, para uma

celebração da missa, no fim da qual Sua
Santidade assinou a encíclica. Devido
à pandemia esta missa foi só para a
comunidade dos frades franciscanos e
não para todo o povo. Lemos no evangelho de Mateus (23, 8) a advertência
de Jesus aos seus discípulos: «todos vós
sois irmãos». Esta é uma realidade que
a Escritura nos ensina há séculos, que
Jesus viveu, ensinou e mandou praticar. É também uma forte marca da
espiritualidade franciscana, que o Papa
Francisco, não dessiste de apresentar ao
mundo hoje, ressaltando a oportunidade e a atualidade dos ensinamentos de
S. Francisco de Assis que já têm mais de
oito séculos.
Hoje quando se fala tanto em exclusão
e racismo, em violência doméstica, em
assassínio de mulheres e sequestro de
crianças; faz-se ouvir a voz do Papa a
lembrar que podemos e devemos viver
como irmãos, estabelecer relações fraternas com pessoas que são da nossa
família de sangue, partilhando com
eles atos de benevolência e afeição
desinteressada para com todos, independentemente de qualquer diferença
e pertença.
A voz do Papa Francisco é uma voz

SEMEAR, RECOLHER E PARTILHAR

Recordamos o projeto de Desenvolvimento Social e Agrícola dos Franciscanos de Moçambique, que tem como
prioridades:
- Estabelecer uma nova Fraternidade
de 3 Irmãos no local;
- Resolver o sistema de irrigação do
terreno;
- Trazer energia eléctrica;
- Distribuir racionalmente o terreno
em ordem à melhor produção agrícola, hortícola e animal.
Vamos apoiar a realização deste projeto e ajudar a criar condições para
a auto-sustentabilidade dos Franciscanos em Moçambique.
Para mais esclarecimentos contacte
directamente pelo e-mail:
jorgebender@gmail.com

autorizadíssima para defender estas
questões, não só pelas ações que ele
pratica, ao ir abraçar os refugiados em
Lampedusa, os contactos entre Shimon Peres e Abu Mazen, até à Declaração de Abu Dhabi em 2019. Esta foi
a quarta vez que o Papa Francisco foi
oficialmente a Assis. Já tinha ido a 4
de outubro de 2013 e em 2016 foi duas
vezes: 4 de agosto e 20 de setembro. A
propósito da visita do Papa à cidade do
Pobrezinho de Assis, referiu D. Domenico Sorrentino, Bispo daquela cidade:
“Enquanto o mundo sofre uma pandemia que coloca tantos povos em dificuldades e nos faz sentir irmãos na dor,
não podemos deixar de sentir a necessidade de nos tornarmos acima de tudo
irmãos no amor”.

S. Francisco de Assis ao rezar o Pai
Nosso; “Seja feita a vossa vontade assim
na terra como no céu”, acrescentava:
«Para te amarmos de todo o coração,
pensando sempre em ti; sempre a ti desejando com todo o nosso espírito; sempre
a ti dirigindo todas as nossas intenções, e
em tudo procurando a tua honra; e com
todas as veras, empregando as nossas
forças e potências do corpo e da alma
ao serviço do teu amor e de nada mais.
E para amarmos o nosso próximo como
a nós mesmos, atraindo todos, quanto
possível, ao teu amor, alegrando-nos
dos bens dos outros como dos nossos,
e compadecendo-nos dos seus males,
e não fazendo a ninguém qualquer
ofensa» (confere Paráfrase do Pai
Nosso, in Fontes Franciscanas).

TÚMULO DE S. FRANCISCO DE ASSIS NO CENTRO AO FUNDO
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O Antunes
Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós
Texto: David Francisco

“deixou-nos a sua lealdade
intrínseca”
Francisco José Antunes Ferreira
da Silva faleceu na sua casa de São
Miguel de Odrinhas, a 29 de agosto
passado, aos 77 anos. Com um nome
tão sonante, o Francisco José era, no
entanto, para nós apenas o Antunes.
Revejo a sua imagem de rapazinho um
pouco retraído, numa célebre fotografia do curso de 1953/54, tirada
diante dos arcos ogivais sob a vetusta e
belíssima glicínia do claustro do convento de Varatojo, onde, em virtude de
haver obras no colégio de Montariol,
os primeiranistas iniciaram, nesse e
no ano anterior, os seus estudos, sem
que essa ocupação provisória de parte
do convento interferisse com o noviciado, coisa intimidante para a imaginação das crianças, a quem a área
reservada aos noviços, noutra ala do
edifício, estava rigorosa e misteriosamente interdita. Dotado de talento
para as artes teatrais, o Antunes, desabrochando da sua timidez inicial, em
breve animava a plateia do teatro de
Montariol, mal a sua figura esguia de
adolescente espigado subia ao palco.
Como tantas crianças, ele gostava de
dar nas vistas e não desdenhava dos
elogios que lhe mereciam os seus talentos de ator. Mas havia no Antunes
um outro eu: o brincalhão de orelhas
grandes, queixo voluntarioso e olhar
irónico, sempre que lhe tocavam na
tecla da vis comica de uma forma que
considerasse exagerada, impacientava-se com os elogios, e vinha-lhe à tona
a alma do rapaz sério, inquieto no seu
segredo de aspirante a um ideal mais
alto que o palco, ideal por enquanto
indefinido e até mesmo contraditório.
Seria a sua vocação o sacerdócio, talvez missionário em Áfricas aventurosas, ou, solução mais mundana, mais
terrena, apenas...voar? Enquanto estudava Filosofia o Antunes foi amadurecendo a sua difícil escolha, tendo-se
decidido finalmente pela aviação. Daí
a sua carreira profissional de comandante da TAP.
Além das viagens e da velocidade, o
Antunes tinha outros interesses. Fas-

cinava-o a História, os nomes sonantes
dos grandes centros de cultura, e pas-sava horas investigando árvores genealógicas, nomes ilustres, raízes remotas. A genealogia era bem o seu hobby,
revelando aquilo que sempre, desde
criança, foi o seu enigma favorito: o
segredo das origens, suas e dos outros.
Encontrou-o agora, esse intrigante mistério das origens - no seio da terra, da
Natureza, pó revertido ao pó.
Na pagelazinha distribuída à porta do
cemitério de Ponte de Rol, terra natal
do Antunes e onde agora repousa,
primeira campa logo à entrada, à mão
direita, invocava-se Saint-Exupéry
para lembrar que aqueles que partem “não nos deixam sós, deixam um
pouco de si, levam um pouco de nós.”
O Antunes levou de nós o que lhe
coube da amizade variável de cada um,
e deixou-nos a sua lealdade intrínseca,
o seu cumprimento infalível de tudo
aquilo em que empenhou a sua palavra, fosse uma simples promessa ou
apenas um encontro trivial; deixou-nos sobretudo uma grande generosidade, um entusiasmo sincero pelo que
ele considerava ser o êxito alheio. E
deixou-nos ainda algo que poderia não
ter sido seu de origem primeva, mas
que adquiriu com a educação franciscana que recebeu nos sete ou oito
anos de vida em internato religioso: a
humildade. O seu lugar favorito nas
reuniões anuais com os antigos colegas era, no refeitório, na extremidade
da mesa comprida, de onde podia deslocar-se para ajudar o irmão servente,
e trazer-nos a bilha da água, o cesto do
pão e o prato de sopa. Era um traço
do seu caráter que quase se tornou
uma obsessão, uma mania: servir, ser
útil. O Antunes tinha dentro de si um
grande sentimento de gratidão e pode
definir-se como um homem humilde
em busca inquieta de um destino que
sempre lhe pareceu escapar-lhe, mas
que agora finalmente encontrou: permanecer para sempre no coração de
todos aqueles que o amaram.

SUGESTÃO DE LEITURA

Fazendo eco dos constantes apelos
de renovação que o Papa Francisco nos tem enviado, recomendamos
como sugestão de leitura o livro
DESAFIOS DO PAPA FRANCISCO, é
uma obra do franciscano Frei 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.

União Missionária Franciscana
Apartado 1021, 2401-801 Leiria
Tel.: 244 839 904
Telm.: 931 837 726
Email: umfprocnac@gmail.com
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Boas lembranças Missionárias!
Texto: M. Celeste Lúcio, FMM

“Celebrar 125 anos de
Missão em Portugal é
evocar estas Missões”
Pela mão da própria Fundadora,
Maria da Paixão, implantaram-se as
FMM (Franciscanas Missionárias de
Maria ) em Portugal, em 1895.
Ela que tanto desejava estender o Instituto à Pátria de Santo António, acolheu com entusiasmo o pedido que lhe
fora feito: animação do albergue de 50
operários e suas famílias - Villa de Santo
António – que ficaria como lembrança
dos festejos do 7º centenário do nascimento de Santo António em Lisboa
(1195-1895), naquele tempo da subida
da Industrialização em Portugal.
Nos três meses que esteve em Portugal,
Maria da Paixão também estabeleceu as
FMM em Braga: Internato de meninas
pobres (Menino Deus da Tamanca) e

Noviciado, junto do qual se desenvolveria, no ano seguinte, centro de adoração
eucarística e semi-internato em favor
dos filhos de operários.
Em estreita relação com Missões
Franciscanas está a celebração dos 125
Anos das Franciscanas Missionárias de
Maria em Missão em Portugal.
Chegadas a Portugal em 1895, logo dois
anos depois deu-se a primeira partida
para Moçambique, no qual já iam duas
vocações portuguesas no grupo.
Partiram para a cidade da Beira, para criar
um hospital, a pedido do Governador
Geral. Os jornais de Lisboa - O Século, A
Nação, e Correio Nacional – muito relevo
deram a esta partida, em 1897, em que na
celebração de despedida, estivera o Núncio Apostólico, o Cardeal Patriarca, a

SUGESTÃO DE LEITURA

O HOMEM NOS ESCRITOS
DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Frei Álvaro Silva, OFM
Tem como base os Escritos de São
Francisco de Assis, isto é, escritos
pelo próprio Santo de Assis. O livro
tem três capítulos. O tema do «Homem» em São Francisco tem sido
muito pouco estudado. Nos últimos
30 anos ninguém o fez. A escolha
destes 70 textos, a sua análise e
tratamento, dão ao livro uma originalidade única.
É uma ajuda às Missões Franciscanas. Faça o seu pedido e enviaremos
para sua casa pelo correio, pelo preço de 10,00€ com portes incluídos,
ou à cobrança pelo mesmo preço.

União Missionária Franciscana
Apartado 1021,
2401-801 Leiria
Tel.: 244 839 904
Telm.: 913 837 726
Email:
umfprocnac@gmail.com
jornalmissoesfranciscanas@gmail.com

nobreza e aristocracia lisboeta.
Esta partida terá tocado a genuína fibra
missionária franciscana. Felizmente,
uns meses depois, partiam os Franciscanos também para a Beira. Então na
Páscoa de 1898, as FMM na cidade da
Beira começaram a ter o Santíssimo em
casa e assistência espiritual.
A missão das FMM fixou-se depois
na educação, com o Colégio de Nossa
Senhora dos Anjos na mesma cidade da
Beira e o Instituto Pio X na Manga.
Prósperas Missões dos Franciscanos
em conexão com as Franciscanas Mis-sionárias de Maria!
Em 1925 começa a a Missão de
Mocumbi, na diocese de Inhambane.
Eu própria fui testemunha, nos anos de
1970, da amplitude desta missão. Ali
encontrei alguns Padres que eu conhecera em Varatojo. Tratava-se de uma
verdadeira cidadela missionária no
meio do mato: a igreja no centro, a Mis-são Masculina: residência dos Padres,
Internato e Artes e Ofícios; a Missão
Feminina com residência das Irmãs,
Internato e Dispensário.
Aqueles jovens ali estudavam, ali aprendiam a trabalhar, ali tinham catequese;
as redondezas ali encontravam apoio
para a fé, para a saúde e desenvolvimento cultural.
Neste tipo de missão franciscana, eram
os Irmãos que cuidavam especialmente
das coisas materiais, como práticos engenheiros, arquitetos, ferreiros, eletricistas,
mecânicos, técnicos de tudo. Eles montavam geradores de eletricidade e canalizavam a água desde os rios. Assim toda
aquela cidadela dispunha de luz elétrica,
ainda que por poucas horas ao anoitecer.
Os Padres que controlavam a sua central
elétrica, davam o sinal apagando a luz
durante breves segundos, para lembrar
que seria apagada dentro de 10 minutos, tempo suficiente para acender velas,
candeeiros etc. Mas quando uma Irmã
chegava de visita à comunidade, como
acontecia na visita provincial, então os
Franciscanos, com toda a consideração,
concediam mais meia hora de luz!
Boas lembranças missionárias!
Missão análoga de parceria entre
Franciscanos e Franciscanas Missionárias de Maria era em Homoíne,
missão direcionada para a formação
de professores.
Mais tarde na Missão dos Muchopes,
Mangunze, diocese de Xai-Xai, as
Franciscanas Missionárias de Maria,
com obras sociais em favor da saúde,
tinham relação não só com os Padres
Franciscanos mas também com os
Leigos da Ordem Terceira Secular
que ali formavam uma fraternidade
muito viva.

Celebrar 125 anos de Missão em Portugal é necessariamente evocar estas
Missões.
Nos anos de 1940 a 1960, partiram
para países lusófonos 162 Irmãs FMM
portuguesas. Muitas das que ali trabalharam, voltaram para Portugal.
Muito do desenvolvimento social de
Moçambique se deve à ação missionária
da Igreja, nomeadamente franciscana!
Na implantação das Franciscanas Mis-sionárias de Maria em Portugal, foi
decisivo o apoio discreto do P. Fr. João
da Santíssima Trindade, com toda a
dedicação, ele que já conhecia Maria da
Paixão, desde Roma, nos seus tempos de
estudante e celebrara a sua Missa Nova
na própria igreja da casa geral FMM,
com toda a estima de Maria da Paixão.
Sequência histórica:
Dispersão, na Implantação da República, todas as FMM deixaram o país;
Restauração: recomeço do regresso 7
anos depois, em 1917, a partir da cidade
de Braga; Reorganização e novo Desenvolvimento, com a Concordata 1940 e
Acordo Missionário que facilitaram
expansão da missão dentro e fora das
fronteiras do país;
Novas formas de vida e de missão, na
evolução da história do país e da Igreja,
nomeadamente o Concílio Vaticano II;
Novo Milénio, em que foi beatificada
Maria da Paixão em 2002.
125 anos de presença e missão das
Franciscanas Missionárias de Maria
em Portugal, no contexto mundial, é o
que celebramos neste ano 2020.
Esta celebração jubilar, aberta no dia
17 de novembro 2019, na casa provincial, Lisboa, sob a presidência de
D. Joaquim Mendes, Bispo Auxiliar
do Patriarcado, terá a sua conclusão
festiva no dia 15 de novembro 2020,
igualmente na casa provincial, em
Eucaristia presidida pelo Ministro
Provincial dos Franciscanos OFM.

MARIA DA PAIXÃO, FUNDADORA FMM
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Obrigado a todos
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Como responsável nacional pelo serviço de Animação Missionária dos
Franciscanos, desenvolvido pela UMF,
tenho que dizer um enorme obrigado
a todas as amigas/os, que nos ajudam
com as BOLSAS DE ESTUDO. Todas
as Ordens e Congregações Missionárias enfrentam hoje um sério problema,
quer no âmbito da pastoral vocacional,
quer no acompanhamento e na perseverança nos primeiros tempos da caminhada vocacional dos candidatos. Mas
nem tudo são desgraças, e temos que
confiar mais do que nunca no Senhor
da Messe, que chama a qualquer hora,
quando quer e como quer.
Quem tem hoje filhos a estudar, sabe

quanto gasta com cada um e onde
gasta. Propinas, matrículas, livros,
fotocópias, material informático, sem
contar com o alojamento, as deslocações e a alimentação. São milhares de
euros por ano. Através do nosso Jornal
vão chegando, pela generosidade dos
nossos leitores, algumas ofertas que
são imediatamente gastas na formação
dos jovens franciscanos.
Graças a Deus, dois dos frades timorenses, que estiveram largos anos em Montariol (Braga), professaram solenemente
em Timor, há poucos dias. São eles os
Freis Domingos e Sérgio Soares.
Outros timorenses continuam em
Montariol juntamente com outros colegas a sua formação humana e teológica,
e recentemente um grupo razoável de
Professos Temporários renovaram os

seus votos religiosos de pobreza, obediência e castidade, no Convento de
Santo António de Varatojo.
Deste grupo, três portugueses ,depois
de um longo percurso de formação e
mais recentemente com uma intensiva
preparação, acabaram de fazer os seus
votos perpétuos, são eles os Freis Sérgio Miguel da Mota Pinheiro, Paulo
Jorge Rodrigues Faria e Márcio André
Guedes Carreira, como já referimos
na edição anterior do Jornal Missões
Franciscanas. Desejamos a estes três
Irmãos que acabaram de oferecer as
suas vidas perpetuamente à Igreja na
Ordem Franciscana os melhores votos
de Paz e Bem. E o nosso Frei José Filipe
continua alegre e feliz o seu caminho
de noviço franciscano na Ordem dos
Frades Menores, no Convento de São

Damião, em Assis na Úmbria italiana.
Como também referimos no jornal
anterior, depois de um retiro de oito
dias no Convento da Anunciação,
em Amelia, Itália, no passado dia 8
de setembro durante a celebração da
Hora Litúrgica de Noa, em cerimónia
interna, apenas com a participação dos
frades, o Frei José Filipe tomou hábito
e foi admitido ao noviciado, na Província Seráfica de Assis. Este noviciado
em São Damião tem a característica
de ser internacional, é constituído por
sete jovens, dois de El Salvador, um da
Nicarágua, um dos USA, dois de Itália
e o Frei José Filipe Silva de Portugal.
O Frei José Filipe foi acompanhado
pelo seu anterior formador e secretário
provincial para a Formação e Estudos,
Frei Bruno de Andrade Peixoto, OFM.

Notícias de Moçambique
Texto: Cruz da Silva

Os nossos confrades de Moçambique
fizeram-nos chegar notícias suas, que
divulgamos com muita alegria. Todos
nós, franciscanos, não podemos ficar
insensíveis face à dramática situação de
violência e de guerra que assola a região
de Cabo Delgado e que se alastra a toda
a Região Centro de Moçambique, com
milhares de deslocados, centenas de
mortos e muita destruição. Estamos solidários e em comunhão de fé e de oração
com o senhor Bispo de Pemba, Dom
Luís Lisboa e com todas as nossas Irmãs
e Irmãos franciscanos e outros missionários que trabalham naquela diocese.
Também ao nível nacional a nação
moçambicana e os nossos confrades
celebraram o Dia Nacional da Paz a 4 de
outubro, comemorando o dia da assinatura dos Acordos Gerais da Paz de Roma

(04.10.1992), que puseram fim à terrível
guerra intestina que, durante 16 anos,
opôs irmãos contra irmãos, semeando
terror e destruição, sofrimento, desolação e mortes por todo o país.
Este ano as Festas de São Francisco de
Assis (4 de outubro) foram celebradas com
muita alegria ao nível das fraternidades
locais. Sem deslocações pelo país, todos
foram convidados a fazer a Peregrinação
da Fé com o coração, a mente a e vontade
de reforçar os vínculos da unidade na
oração. Apesar do distanciamento social
resultante da pandemia, a Paróquia de S.
Francisco de Assis de Mocumbi e todos
os franciscanos de Moçambique viveram
momentos de exultação com as Profissões Solenes dos Freis Orlando Augusto
Nhanchengo, Raimundo José Mateus e
Didier Kingeleshi Maso e também com a
Ordenação Diaconal de Frei Neto Castro
Nhampoca. Sinais consoladores de cres-

cimento e de esperança da Igreja local e
da implantação da Ordem dos Frades
Menores em Moçambique.
Chegam-nos também notícias da evolução positiva e sustentada do Projeto
«Agro-pecuária de São Francisco de

Manica-Jécua» já difundido no Missões
Franciscanas. Futuramente aqui no jornal lançaremos um apelo concreto dirigido a nós pelo orientador do Projeto,
Frei Jorge Bender, em ordem da estrutura
para galinhas poedeiras.
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Dia Mundial Missionário: 18 de
outubro
Texto: Frei Armindo de Carvalho, OFM

“Deus quer a colaboração
das suas criaturas para
a todas levar a verdade
salvadora da sua palavra”
“A ação missionária é o paradigma de toda
a obra da Igreja” (EG 15). É “pôr a missão
de Jesus no coração da Igreja”, com a alegria que atrai e conduz a Cristo, pois sem
alegria não se atrai ninguém. Missionários/as pela oração é a vocação de todos
nós, especialmente de vós, leitores, amigos, colaboradores e benfeitores da União
Missionária Franciscana.
O outubro passado (2019), o Papa Francisco proclamou-o como Mês Missionário Extraordinário, com o tema “Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em
missão no mundo”. Este ano dá-nos como
tema de reflexão a vocação do Profeta
Isaías: “Quem enviarei?”. Isaías entrega-se: «Eis-me aqui, envia-me» (Is 6, 8). A

atitude decidida do profeta é um claro
sinal de que Deus quer a colaboração das
suas criaturas para a todas levar a verdade
salvadora da sua palavra e a salvação.
Qual é, claramente, a colaboração que nos
é pedida? Não vamos viajar pelo mundo
com as nossas pernas, levando no coração
a Palavra salvadora de Deus. Outros terão
essa missão. A nós, zeladores, colaboradores e amigos e leitores da União Missionária
Franciscana, compete-nos realizar a missão
especialmente pela oração, o sacrifício, a
ajuda material e o testemunho de vida.
É encantador participar na oração de um
Mosteiro de Consagrados/as, em que
nunca falta uma prece pela Missão da

SEJA MISSIONÁRIO COM OS FRANCISCANOS
Como pode colaborar com o trabalho dos
Missionários Franciscanos?
• Em primeiro lugar pela oração e ajuda
material, fazendo-se zelador ou associado da União Missionária Franciscana.
• Contribuindo para uma «Bolsa de Estudos», que pode ser oferecida de uma
só vez ou em prestações.
• Enviando esmolas de intenções de
missas para serem celebradas nas missões. A celebração da Santa Missa nas
missões ajuda à subsistência dos missionários.
• Enviando donativos, através de transferência bancária, à ordem de Missões
Franciscanas: IBAN (BPI) - PT50 0010
0000 2614049000214 (solicite o seu
recibo).
• Ser assinante do Missões Franciscanas
é também um modo de colaborar na difusão do espírito missionário franciscano. Esperamos a sua participação!

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

Igreja, assim como das comunidades de
consagrados/as. O mesmo direi de uma
família que se consegue reunir: pais,
filhos e netinhos, à noite, e elevar a Deus
uma prece familiar pelas Missões.
É fundamental a oração, pois sem ela,
nada é possível. O que é impossível aos
homens é possível a Deus. A obra é de
Deus e nós seus colaboradores. A oração, na qual Deus toca e move o nosso
coração, abre-nos ao amor universal,
reconhecendo a dignidade de todos os
nossos irmãos que estão pelo mundo, e
confiando-nos o cuidado de toda a criação. Na oração colocamos no coração de
Deus toda esta Sua imensa família que se
estende pela terra: os mais pequeninos e
frágeis, os que não têm as mínimas condições de vida, os doentes, os refugiados à
procura de um lugar digno para viver, os
prisioneiros, as vítimas da exploração de

todo o tipo nos nossos tempos, as vítimas
de vícios criados para enriquecer os grandes. E colocamos os “homens do poder”,
para que respeitem a dignidade de toda a
obra de Deus na criação, e a coloquem ao
bem de todos, não aceitando a exploração cega dos seus recursos para beneficiar
meia dúzia de mais poderosos.
A oração é a força da missão e a missão
abrange toda a obra de Deus, que nos
encarregou de cuidar dela, não de a explorar. Orar é, sobretudo, ter a fé de Deus, que
tem todo o poder e todo o amor, elevando
para Ele um humilde sentimento de confiança. Fazendo-nos “nada” para que Ele
seja o Tudo. Não precisamos de uma fé de
“transportar montanhas”. Basta-nos a fé,
simples, humilde, escondida, à medida de
uma sementinha de mostarda. O mais é
com Deus. Em comunhão fraterna, PAZ
E BEM!

