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A estrela que tinham visto no
oriente
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

A esperança do NATAL não pode mor-rer! Tem que ser todos os dias desejada
e sonhada. O Natal toca a todos, mesmo
aos corações mais duros, mas toca sobretudo às crianças, cujo imaginário é nesta
altura fortemente alimentado, com luzes,
cânticos e símbolos. E o grande sonho de
um sapatinho com presentes. À maneira

de um lindo céu estrelado. Vamos dar brilho a esse céu estrelado. Deve haver casas
com pais doentes, avós doentes, irmãos
doentes, mas no céu haverá sempre uma
estrelinha a brilhar.
A esperança do povo que andava nas
trevas, tornou-se uma realidade quando
Jesus, gerado por Deus no seio de Maria,
se fez Homem e veio viver connosco.
Jesus veio ao mundo com um programa
de Paz, de Fraternidade e de Amor a
todos. Este programa hoje tem que ser
reinventado por mim e por ti. Algumas
daquelas pessoas com responsabilidade
que aparecem todos os dias na televisão,
andam a dizer desde novembro que este
Natal vai ser diferente. Deixaram de se
preocupar com as pessoas que todos os
dias morrem por falta de médico e de
camas nos hospitais do SNS e só se preocupam com a economia, e dizem antes
de mais para eles próprios ouvirem que
é preciso salvar o natal. Na realidade é o
Natal que nos salva!
O natal é uma Festa, uma festa eminentemente religiosa. É a Incarnação do Filho

de Deus! Ele que nos veio salvar. Por isso
hoje é com fé que devemos viver o Natal!
Seja como for, não esqueças nunca a tua
fé, sem fé não há verdadeira Luz nem
estrelas no céu.
Muitos tivemos conhecimento, de que
um padre espanhol deu uma entrevista
e fez nela uma meditação. A meditação do padre Javier Leoz, pároco de São
Lourenço, em Pamplona, até fez tocar as
campainhas no Vaticano e mereceu-lhe
uma chamada telefónica feita pelo Papa
Francisco diretamente.
À pergunta de um jornal de Navarra, “se
este ano haveria Natal?”, o padre Javier,
responde: «Claro que sim, vai haver
Natal! Mais parecido com o primeiro, em
que nasceu Jesus na solidão. Sem muitas
luzes, mas com as estrelas de Belém, brilhando intensamente nos trilhos imensos das nossas vidas. Sem cortejos reais
triunfantes, mas na humildade de nos
sentirmos como os pastores de Belém,
procurando a Verdade. Haverá Natal
sem grandes mesas postas e com amargas ausências; mas cheias da presença de

Deus que habita o nosso ser. Não haverá
Natal? Claro que sim! Vai haver! Mas
sem ruas cheias, atulhadas de pessoas de
coração vazio. Jesus está a chegar, sem
barulhos nem ruídos, nem propaganda
ou foguetes, mas vivendo o Mistério
sem medo do covid-herodes, que nos
pretende tirar até o sonho da esperança.
Haverá Natal porque Deus está do nosso
lado e partilha como Cristo no presépio a
nossa pobreza, as nossas necessidades, as
nossas lágrimas, angústias e orfandade.
Haverá Natal porque necessitamos de
uma luz divina, no meio de tanta escuridão. A covid-19 nunca poderá chegar
ao coração nem à alma dos que no céu
põe a sua esperança, no seu maior ideal.
Haverá Natal!»
Lemos na bíblia que os magos se puseram a caminho e a estrela que tinham
visto no oriente ia adiante deles… (cf.
Mt 2, 9), caminhemos também nós ao
encontro da Luz que é Cristo, Luz que
se acende em nós, e vida que vem de
Deus. Santo Natal!
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Editorial

Consumismo
Texto: Miguel Monteiro

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM
Que ninguém (nos/vos) roube a esperança.
Tem sido um apelo constante do Papa Francisco, há anos a esta parte e nos últimos tempos
em particular. As esperanças terrenas de nos
abraçarmos, de fortalecermos os laços à nossa
volta. Não só agora no Natal que se aproxima,
mas sempre e para sempre.
Independentemente de qualquer tipo de
crença religiosa, há uma frase que é transversal
à cultura portuguesa: «A esperança é a última
coisa a morrer!». Na edição de 12 de novembro de 2020, Paulo João Santos, Diretor-adjunto do Correio da Manhã, assinava um
artigo de opinião com o título: «Natal sem Pai
Natal». Onde tecia várias considerações interessantes, começava por dizer que o natal do
pai natal está perdido, o vírus congelou a febre
do consumo, será um natal com bacalhau, mas
com menos convivas à mesa. Diz o jornalista:
«Não há Natal do Pai Natal, mas há Natal! O
Natal da fé. O verdadeiro Natal».
Eu, enquanto Diretor do Missões Franciscanas, junto a minha e a voz dos franciscanos à
voz do Paulo Santos, para defender com São
Francisco de Assis a essência das raízes do
verdadeiro Natal! O Nascimento de Jesus, a
“criança diferente”!
Jesus, O Deus Menino, nasceu num contexto
verdadeiramente atípico para um parto normal. Nasceu no desconforto de uma viagem
imposta, não programada pelos seus pais. Maria
e José precisaram da solidariedade humana,
como precisam hoje quantos se vêem com
necessidade de leis justas quanto às migrações
e ao asilo. Todos reclamam hoje uma solidariedade efetiva, uma boa gestão das fronteiras
Schengen e externas. Natal é também validar as
competências e os talentos dos migrantes e refugiados, é aprofundar as parecias internacionais
e agir com resiliência e flexibilidade. Tudo isto
está escrito no Novo Pacto da EU em matéria
de migrações e asilo, mas todas estas matérias já
vêem de 2018, e não há vontade política para
as assumir. Isto mostra que os poderosos deste
mundo, fazem orelhas moucas aos contínuos
clamores dos pobres de hoje, como Herodes no
dia em que Jesus veio ao mundo.
Jesus veio até nós para nos falar de esperança.
Falemos nós hoje de esperança a todos quantos
nos rodeiam. No final deste ano alguns acontecimentos falaram-nos de esperança: o Encontro
Internacional em prol da Paz no Espírito de
Assis, promovido pela Comunidade de Santo
Egídio, em Roma a 20 de outubro; a descoberta
da possível vacina para controlar a pandemia; o
Encontro de Assis sobre a Economia de Francisco, que acabou por se realizar entre 19 e 21 de
novembro. E mais directamente para nós portugueses, a entrega dos símbolos para a JMJ (Jornadas Mundiais da Juventude), que no passado
dia 22 de novembro a delegação da Igreja Portuguesa recebeu das mãos do Papa Francisco, e
que se realizarão em Lisboa em 2023.
Multipliquemos todos as razões da nossa
esperança, os crentes de todas as religiões
fortaleçam em Deus as razões da Esperança e
nós Católicos, vivamos em cada dia o mandamento novo do Menino de Belém: Amemo-nos uns aos outros!

Vamos debruçar o nosso olhar sobre
um outro modo de combater um dos
maiores flagelos dos “tempos modernos”: o consumo desmesurado e não
sustentável.
O problema do consumismo irresponsável é uma das caraterísticas dos países chamados “desenvolvidos”: somos
tratados como “consumidores”, porque consumimos compulsivamente o
que nos colocam diante dos olhos, sem
avaliar nossos comportamentos e suas
consequências (cf. Laudato Sii, 203). A
prosperidade das economias mede-se
pelo crescimento do consumo. Dados
de julho de 2019 falam de um consumismo desmedido, capaz de devorar
2,2 planetas, para satisfazer as nossas
necessidades. Pior ainda: muitos dos
produtos não chegam a ser consumidos,
engrossando a lista dos descartáveis e o
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volume do desperdício. Todos concordamos que consumimos demasiado,
mas poucos parecem preocupados com
os custos de uma “economia que mata”.
Mata sobretudo porque, para uns consumirem demais e morrerem de obesidade, outros padecem todo o tipo de
carências e morrem de fome.
O Papa Francisco fala de uma «visão
consumista do ser humano, favorecida
pelas engrenagens da atual economia
globalizada, que tende a diluir e enfraquecer a imensa variedade cultural que
é um tesouro da humanidade» (Laudat
Sii, 144). Essas “engrenagens” originam verdadeiras monoculturas (tanto
no campo cultural como alimentar),
destruindo a sustentabilidade dos ecos-sistemas e das pequenas economias
familiares que ainda vivem do que a
terra e o mar produzem.
Para corrigir este circuito global da
desigualdade, os produtos alimentares
percorrem milhas e milhas entre o produtor e o ponto de venda, tornando-se a alimentação o principal poluente
(pegada ecológica).
Como corrigir este consumismo sem
ética? Talvez o regresso à pobreza franciscana não seja a solução, pelo menos
para a maioria, mas propor a todos,
desde os anos juvenis, uma cultura da
frugalidade e da partilha poderá ser o
caminho a percorrer para nos salvarmos como família humana, habitantes
da mesma casa comum.

MENSAGEM DE NATAL

Transpor a trincheira da indiferença e
o conforto do muro das lamentações é
um dever imperioso. Não faltam, felizmente, bons exemplos desta mudança
de cultura traduzida em ação. É o caso
da associação algarvia “In Loco”, que
criou a aplicação “Casefazem”, onde
se colocam em contacto produtores e
consumidores do Algarve. Produtos
como leite e derivados, azeite e medronho, queijos e enchidos, entre outros,
encontram-se disponíveis para compra, mediante o contacto direto com
o produtor. Mas poderíamos falar de
muitas outras iniciativas que, agindo
localmente, vão criando novos hábitos
mais amigos da natureza e dos que dela
dependem. Por isso, a melhor resposta
passará sempre, como ensina o Papa
Francisco, pela “conversão” das mentalidades e dos costumes, começando,
por cada um.
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Leitura missionária
Carta encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco – Parte I
Texto: Frei José Dias de Lima. OFM

“este cada
um por si,
seria pior
que uma
pandemia”
Será possível fazer uma leitura Missionária da Carta Encíclica «Fratelli Tutti»
do Papa Francisco? Vejamos!
Tomando este precioso documento
somos convidados, logo à partida, a aceitar o desafio de um amor que ultrapassa
as barreiras geográficas e de espaço,
levando à valorização do outro, do vizinho, do próximo, do irmão, independentemente da sua proximidade física
ou do ponto de vista da terra onde cada
um nasceu ou habita. Ora, surge um
Santo inspirador desta Carta Encíclica,
S. Francisco de Assis, um exemplo de
profeta da paz junto dos homens dos
dois lados da barricada, e profeta do

bem, pela sua opção pelos pobres, abandonados, descartados e últimos. Esta
é a dupla opção missionária que cabe
a cada cristão, em primeiro lugar, mas
que cabe, de forma particular e incisiva a todos aqueles que se entregaram à
missão, como primeiro objetivo do seu
ministério.
O episódio da visita de S. Francisco ao
Sultão Malik-al-Kamil, num sinal de
superação das distâncias de proveniência,
nacionalidade, cor ou religião, tornou-se
marcante e histórico, uma vez que, neste
encontro, estava a grandeza do amor,
que queria viver num desejo de abraçar
a todos, mas sem negar a sua identidade
cristã, mesmo entre sarracenos e infiéis.
Que é isto senão missão? O Papa Francisco manifesta-se impressionado, ao
afirmar como é que, há oitocentos anos,
S. Francisco de Assis, espalhava o amor
fraterno, mesmo com quem não partilhava a sua fé. E, digo eu, quem não fica
impressionado com o Papa, perante este
gesto altamente profético, que se tornou
uma referência a seguir, e reconhecido
através dos tempos como exemplo de
missão para a paz e para o amor? Isto,
realmente, foi missão e é missão pois foi
um ir ao encontro de todos, sem excluir
ninguém e sem negar a identidade cristã.

Ao jeito de S. Francisco de Assis, segundo
o Papa Francisco, o missionário, ou seja,
o cristão, porque todo o cristão é missão,
deve combater a cultura dos muros no
coração, combater a cultura dos muros na
terra e, consequentemente, deve combater
a cultura do confronto, e implantar a cultura do encontro. Claro que o Papa, nesta
Encíclica, se dirige a todos os homens de
boa vontade e não apenas aos cristãos
católicos, mas nós, os cristãos católicos,
pelo imperativo do mandato missionário
de Jesus, mais do que ninguém, devemos
enveredar por esta diretriz missionária e
tão franciscana.
Ora, segundo o Papa Francisco, no meio
desta tragédia global, que é a pandemia do
Covid 19, neste espírito de construir pontes e não muros ou barreiras, a comunidade
mundial deve tomar consciência de que
viajamos todos no mesmo barco e o mal de
um só, prejudica a todos, porque ninguém
se salva sozinho, e que, por isso a pertença
como irmãos, pertença comum à qual ninguém se pode subtrair, é uma bênção. Só
nesta consciência missionária, que nos deve
fazer lutar por um mundo mais justo e mais
fraterno, se poderá combater o princípio
do «salve-se quem puder» ou «todos contra
todos». Segundo o Papa, este «cada um por
si», seria pior que uma pandemia.

Mas há uma afirmação do Papa Francisco, que denuncia esta dimensão mis-sionária da Encíclica «Fratelli Tutti»,
é quando ele afirma categoricamente:
«as alegrias e as esperanças, as tristezas
e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem,
são também as alegrias e as esperanças,
as tristezas e as angústias dos discípulos
de Cristo». Ou seja, o Santo Padre está
a dizer a cada cristão, isto é, a cada discípulo de Cristo, se deve solidarizar
com os mais fracos e mais frágeis. Para
melhor entendermos este imperativo
missionário de não ficar parado, mas
de nos pôr-mos a mexer ao encontro do
próximo, que mais do que um simples
«outro», é vizinho, e mais do que vizinho é irmão, o Papa faz uma explanação
da missão que privilegia o encontro e
as pontes, apresentando a Parábola do
Bom Samaritano, como modelo desse
gesto de ser missão através da dimensão
do amor e da fraternidade ou, se quisermos da “fraternura” isto é, da ternura
fraterna. No próximo Jornal, partindo
desta parábola do Mestre, apresentarei a
segunda parte da Leitura Missionária da
Fratelli Tutti.

Diocese de Pemba para o que esta
considerar mais premente, nomeadamente na formação de ativistas em
apoio psicossocial para trabalhar com
os deslocados com maiores traumas;
no apoio ao campo de refugiados de
Metuge com alimentos, esteiras (camas), agasalhos; no apoio às famílias
e comunidades que acolhem famílias
de deslocados...

Pode fazer a sua contribuição em dinheiro, pelos seguintes meios:

CAMPANHA SOLIDÁRIA “JUNTOS POR CABO DELGADO”
Texto: Sara Poças, CMAB

Estima-se que atualmente haja cerca
de 250.000 deslocados internos das
zonas/comunidades atacadas pelos
insurgentes no norte da província de
Cabo Delgado. Estes encontram-se
dispersos por toda a província de Cabo
Delgado e províncias vizinhas, mas
também num campo de deslocados internos, em Metuge, a cerca de 40 km
da cidade de Pemba.
Perante tal situação, e tendo em
consideração as diversas manifestações de interesse para contribuições
por parte de pessoas de boa vontade
em Portugal, na Europa e no Brasil,
a Arquidiocese de Braga, através do
CMAB - Centro Missionário da Arquidiocese de Braga, juntamente com
um conjunto de organizações parceiras, resolveu juntar-se à campanha
“Juntos por Cabo Delgado”, lançada

em julho pela Diocese de Pemba (que
corresponde geograficamente com a
Província de Cabo Delgado), em parceria com as Cáritas Diocesanas de Moçambique e a Universidade Católica de
Moçambique.
Os parceiros desta campanha em Portugal são: Cáritas Portuguesa, Fashion
Education One Work, Infância Missionária de Balasar, LIAM, Leigos Boa
Nova, Associação Regina Mundi, Mis-sionários Combonianos, Missionários
do Espírito Santo, Missão (A)mares,
Mosaico, Mundo Posible, O melhor de
nós, Rosto Solidário e Sociedade Missionária da Boa Nova.
A Diocese de Pemba, nossa parceira
nesta campanha, e o seu responsável
direto, o bispo D. Luiz Fernando Lisboa,
em colaboração com a Cáritas Diocesana de Pemba e com organizações locais
e internacionais, estão a trabalhar com
estas comunidades e pessoas.
As contribuições serão geridas pela

- Conta da Arquidiocese de Braga
para o efeito: PT50 0010 0000 0276
7480 0020 8
- Angariação de fundos no Facebook
CMAB
- MBWAY: 927 829 362
Seja Solidário! Juntos por Cabo Delgado!
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Lágrimas de Deus
Texto: Paulo Aido

Cecília, Leah, Luigi, Paolo, Huma,
Maira, Agostino… Provavelmente, nunca
ouviu falar deles, ou então apenas terá
lido algumas linhas sobre estes homens
e mulheres. São apenas exemplo de cristãos sequestrados por causa da sua fé nos
dias de hoje. São padres, irmãs, leigos.
É também para eles e por causa deles
que existe a Fundação AIS. Têm nome.
Vamos tratá-los por Cecília, Leah, Luigi,
Paolo, Huma, Maira, Agostino. As suas
histórias são comoventes. São o retrato da
tragédia que se tem vindo a abater sobre
os cristãos em vários continentes, em inúmeros países. Todos os relatórios produzidos pela Fundação AIS são um alerta
para essa realidade dramática: os cristãos
são a comunidade religiosa mais perseguida. Uma realidade que, no entanto, o
mundo parece querer ignorar.
Cecília é uma irmã franciscana. Estava
no seu convento, no dia 7 de fevereiro de
2017, em Karangasso, no Mali, quando
foi levada por homens armados. Gloria Cecília Narváez Argoti, 56 anos, é
colombiana. Dedicava os dias a auxiliar

crianças órfãs e a dar apoio e formação às
mulheres das aldeias da região. Foi levada
à força por homens armados de metralhadoras e catanas.
Leah Sharibu é uma jovem. Foi raptada
na sua escola em fevereiro de 2018, juntamente com mais 110 colegas. Foi a única
que ficou em cativeiro, às mãos do temível grupo jihadista Boko Haram, porque
recusou renunciar à sua fé. Tinha então
14 anos. As últimas notícias referem
que poderá, entretanto, ter engravidado
em cativeiro. Tal como Leah Sharibu,
também Huma Younus e Maira Shabhaz, ambas do Paquistão, ambas cristãs, foram raptadas, violadas e forçadas
a “casar” com os sequestradores, muçulmanos. Todas são ainda adolescentes.
Huma e Maira tinham também 14 anos
quando foram retiradas à força de casa
dos seus pais.
O Padre Paolo D’Oglio foi raptado por
jihadistas do Daesh a 29 de julho de 2013
na cidade síria de Raqqa quando estava
envolvido numa tentativa de libertação
de um grupo de prisioneiros. Não se sabe
o que lhe aconteceu. O Padre Pier Luigi
Maccali foi sequestrado em setembro

de 2018 em Bamoanga, no Níger. Este
missionário italiano de 59 anos de idade,
bem conhecido em África, onde passou
mais de uma década ao serviço da Igreja e
dos mais pobres, foi forçado a gravar um
vídeo em março deste ano como prova
de vida. Talvez queiram negociar algum
resgate. Antonino Cui Tai, de 70 anos, é
Bispo auxiliar da Diocese de Xuanhua,
na China. Pertence à chamada ‘Igreja
Clandestina’ e foi este ano novamente
preso. Calcula-se que tenha passado
grande parte dos últimos 13 anos privado
de liberdade por querer manter-se fiel ao
Vaticano e ao Papa.
A Fundação AIS assinalou, no dia 13 de
outubro, 25 anos de presença em Portugal. Esta fundação pontifícia tem como
missão ajudar as comunidades cristãs
perseguidas por causa da fé, mobilizando
para isso recursos e procurando alertar o
mundo para esta realidade tantas vezes
ignorada. Todos os dias, a Fundação AIS
recebe pedidos de ajuda. Por vezes, muitas vezes, infelizmente vezes de mais, são
gritos de angústia de pessoas que perderam tudo o que tinham, que vivem com
medo da violência, que vivem aterroriza-

das, que são perseguidas. São gritos de
socorro. Não fazer nada, responder com
um ensurdecedor silêncio, seria impensável, criminoso mesmo.
A Fundação AIS existe, nas palavras
do Padre Werenfried van Straaten, o
seu fundador, para secar as lágrimas de
Deus na terra. De facto, há milhares de
pessoas, em muitos países do mundo,
privadas da sua liberdade, por vezes até
condenados à morte, por serem cristãs.
Há milhares de pessoas que têm também
de viver a sua fé clandestinamente, em
países onde o poder do Estado desconfia
do poder da fé. E há também milhares
de pessoas que são simplesmente ignoradas pela sociedade, como se fossem
invisíveis, como se não existissem, como
se as suas lágrimas não incomodassem,
mesmo quando estão reduzidos à condição de farrapos humanos. É para eles,
para todos eles que existe a Fundação
AIS. Esta é uma missão que nos deve
mobilizar a todos. Ajudar esta Igreja
que sofre e cujos lamentos, lágrimas e
sangue raramente chegam a ser notícia
no nosso país, deve ser um imperativo
de consciência.

da Lourinhã, na rádio ONFM, no portal
digital da CM de Torres Vedras. Também
da sua terra natal rapidamente ecoou a
notícia, via Paróquia de Travassô e Junta
de Freguesia de Travassô-Óis da Ribeira,
muitos telefonemas e SMS davam nota
do pesar que alastrou rapidamente entre
os amigos do Padre Castro. Em tempos
de covid-19, celebrar umas exéquias
dignas requer muito trabalho e uma
enorme burocracia, que graças à ajuda
de muitas entidades, foi possível realizar, na segunda-feira, dia 23 às 10h00.
O senhor D. Daniel, Bispo Auxiliar do
Patriarcado, vários sacerdotes da zona
pastoral do Oeste, muitos Diáconos
Permanentes, o Ministro Provincial dos
Franciscanos em Portugal e vários confrades do falecido Padre Castro, juntamente com muitos familiares e amigos,
o Senhor Presidente da Câmara de Tor-res Vedras e outras autoridades, compareceram no largo fronteiro ao convento,
junto ao coreto de Varatojo, para uma
solenizada celebração da eucaristia de
ação de graças pela vida e obra do muito reverendo Padre António Marques de

Castro (1930-2020). Tudo isto foi transmitido nas redes sociais pela RTVON ,
que em directo e em tempo real teve
mais de cinco mil visualizações.
No mesmo dia na parte da tarde, iguais
cerimónias tiveram lugar em Travassô
(Águeda), sua terra natal. O pároco de
Travassô, e vários sacerdotes, muitos familiares do Padre Castro, representantes
da Ordem Franciscana Secular da Fraternidade da Borralha, e um considerável número de sacerdotes franciscanos,
celebraram solenes exéquias campais
junto da igreja.
O vibrante elogio fúnebre coube ao Superior de Varatojo, convento onde o Padre
Castro vivia desde 1972, também esta
celebração atingiu uma vasta audiência,
com ecos recebidos até do Brasil, onde
o Padre Castro tinha um incontável número de familiares e amigos.
Havemos de voltar em vários números
do Jornal Missões Franciscanas, a falar
do Padre Castro, o Frei José Dias Lima
encarregar-se-á disso.
Hoje simplesmente quero abrir aqui
este espaço de evocações em honra do

Padre Castro. Com uma palavra de
conforto e consolo para muitas e a
muitos AMIGOS/AS DA UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA, a quem o
Padre Castro não vai mais visitar, escrever ou telefonar.
A Procuradoria Nacional da UMF (onde
o senhor Castro tinha o seu lugar como
Vice-procurador Nacional), irá tentar
junto de cada um de vós, na medida
das nossas possibilidades, contribuir
para que em memória do zeloso apóstolo missionário que a todos e a todas
comunicava amor à Missão Evangelizadora da Igreja e às Missões Franciscanas em particular para que continuareis a fazer o tão válido serviço,
até então sob a orientação do senhor
Padre Castro. Eu próprio e os serviços
administrativos da UMF e do Jornal
Missões Franciscanas estaremos sempre ao vosso lado. Liguem a toda hora
para o 913837726 e nós procuraremos satisfazer prontamente as vossas
necessidades, em memória do senhor
padre António Marques de Castro. Paz
à sua alma!

OBITUÁRIO

Texto: Frei Álvaro Silva, Procurador
Nacional da União Missionária Franciscana

Faleceu Padre António Marques de
Castro, OFM
(1930 - 2020)
«Uma imensa saudade e uma fé ainda
maior”
No passado dia 20 de novembro pela
manhã fomos surpreendidos pelas notícias que nos chegavam da parte do
superior do convento de Varatojo, que
davam conta da morte do Padre António Marques de Castro, aos 90 anos
de idade. Começaram logo a seguir a
aparecer notícias nas redes sociais, na
Agência Ecclesia, no jornal Alvorada
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9º Aniversário do Centro de
Acolhimento «O Poverello»
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“são os funcionários,
pedras vivas, que formam a
verdadeira unidade”
O Centro de Acolhimento “O Poverello”, unidade de cuidados continuados
situada na colina de Montariol, em Braga,
celebrou, no passado mês de outubro o
seu 9.º Aniversário. No Jornal Missões
Franciscanas de março de 2020, no artigo
«Poverello também é Missão» pode
conhecer melhor o espírito Unidade.
Foi uma semana de celebrações, que se
prolongou do dia 12, segunda-feira até
ao dia 16 sexta-feira. Entre as várias atividades: oração dinamizada dos setores,
para os colaboradores; o Dia da Auto-Estima para os colaboradores; Eucaristia de quarta-feira, cantada pelos utentes
e celebrada pelo Frei Andrade Café, e o
Jogo Festivo entre colaboradores e convidados, destaco duas em particular:
- A Construção do Mural, com o tema

«somos construção de Deus». Cada colaborador trouxe o seu tijolo para a construção do mural, feito de caixas de
cartão com o nome do respetivo colaborador, sublinhando, esta iniciativa, que,
mais do que as pedras sem vida que formam o edifício do Poverello, são os funcionários, pedras vivas, que formam a
verdadeira unidade que acolhe o utente.
- A divulgação, durante toda a semana,
de testemunhos de colaboradores, no
Facebook, WhatsApp e Instagram sobre
a sua missão no Poverello.
Sexta feira, pelas 15h00, o momento
mais alto das comemorações aconteceu
com a celebração da Santa Missa, na
qual estiveram utentes e colaboradores.
A convite do Presidente do Poverello,
Frei José Dias de Lima, do seu Diretor

Geral, Frei Jaco Silva, e do colaborador Frei Marcos, o Frei José Pereira das
Neves, grande mentor do Poverello, e
seu primeiro presidente, foi convidado
a presidir à Celebração Eucarística.
Finda esta celebração, Frei José Pereira
das Neves fez uma resenha histórica de
como tudo aconteceu para que o Poverello se tornasse uma realidade. No final
deste precioso testemunho, que a todos
encantou, Frei José Neves foi homenageado com uma placa comemorativa que
lhe foi entregue. As celebrações encerraram com um modesto convívio entre
utentes, colaboradores e do qual fez
parte um bolo de aniversário. Devido
ao Covid 19, os familiares não puderam
participar destas celebrações.

OBITUÁRIO

Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

Faleceu Frei Armindo de Jesus Ferreira
Carvalho, OFM
(1939 - 2020)
«Felizes os que promovem a Paz porque
serão chamados Filhos de Deus»
Com 81 anos de idade, 64 de profis-são e 57 de sacerdócio (38 dos quais
vividos em Moçambique), natural de

Marrazes, Leiria; faleceu no passado
dia 24 de novembro no Hospital da Ordem Terceira de São Francisco ao Chiado em Lisboa, Frei Armindo de Jesus
Ferreira Carvalho.
Um missionário dos “quatro costados”,
homem pacífico e de uma simplicidade
desarmante. Andou sempre nos braços
de Santo António (Santo António da Polana, no Maputo, Santo António, à Sé
em Lisboa, Santo António em Varatojo).
Para Santo António, compôs, versos,
hinos e músicas que agora cantará eternamente na presença de Deus.
Tive o privilégio de viver paredes meias
com ele, quando em 2004 chegou a
Santo António, à Sé em Lisboa, depois
de 38 anos consecutivos em África.
Como pobre que sempre foi, de Moçambique não trouxe nada, antes pelo
contrário, deixou lá o coração!

Em 1993 na minha primeira visita a
Moçambique, acompanhei muito de
perto o seu apostolado junto dos moçambicanos das periferias de Maputo,
nos Bairros Caniço A, Caniço B, São
Francisco e Costa do Sol. Comunidades que eu já conhecia à distância,
devido ao meu trabalho de Procurador
das Missões entre 1991 e 2005.
Com o engenheiro Brás de Oliveira, afoitou-se a fazer obras materiais de grande
envergadura. Entre elas não podemos
esquecer o restauro profundo e altamente dispendioso da igreja de Santo António da Polana, onde para sempre ficará
a sua memória.
O padre Armindo de Carvalho, quando já totalmente minado pela doença,
teve que renunciar ao cargo de Ministro Provincial (5 de fevereiro de 2020),
passou a ser um constante colaborador

o Jornal Missões Franciscanas, que
tanto acarinhava. Ainda no Jornal de
novembro veio um excelente artigo
da sua autoria sobre os mártires do
Guiúa - Inhambane (terra e gente que
ele amou e tanto serviu).
Havemos aqui nestas páginas de revistar a sua figura de “grande mestre
na missão ad gentes”, na expressão
da Irmã Alice Isabel, Superiora Geral
das Concepcionistas ao Serviço do
Pobres, que com o Frei Armindo tanto trabalhou em Moçambique.
Depois de solenes exéquias, presididas pelo Cardeal Patriarca de Lisboa
D. Manuel Clemente, celebradas no
Seminário da Luz em Lisboa, o Frei
Armindo foi a sepultar no cemitério
dos Prazeres, no talhão da Ordem
Franciscana no passado dia 25 de
novembro.
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A economia de Francisco
Tempo de ousar, de sujar as mãos sendo fermento
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

Depois de ter estado marcada para março
de forma presencial em Assis, realizou-se entre os dias 19 e 21 do mês passado,
de forma intensa, ainda que nas plataformas digitais, o encontro promovido
pelo Papa Francisco: A ECONOMIA
DE FRANCISCO. Inspirado na pes-soa e obra de São Francisco de Assis, o
Papa Francisco que participou em todo
o encontro, presidiu ao encerramento,
no qual elogiou o alto nível das reflexões,
com muita qualidade, seriedade e responsabilidade. O Papa felicitou também
os jovens por terem abordado tudo o que
os alegra, o que os preocupa, o que os
indigna e o que lhes sugere a mundança
de paradigma.
Da intervenção final do Papa destacamos o seguinte:
A vocação de Assis
“Francisco vai, repara a minha casa que,
como vês, está em ruínas”. Estas foram
as palavras que moveram o jovem Francisco, tornando-se um apelo especial a
cada um de nós. Quando vos sentis chamados, envolvidos e protagonistas da
“normalidade” a ser construída, sabeis
dizer “sim”, e isto infunde esperança. Sei
que aceitastes esta convocação imediatamente, porque sois capazes de ver, analisar e experimentar que não podemos
continuar deste modo: o nível de adesão,
inscrição e participação neste pacto, que
foi além das capacidades, demonstrou-o claramente. Vós manifestais uma
especial sensibilidade e preocupação em
identificar as questões cruciais que nos

interpelam. Fizeste-lo de uma perspetiva
particular: a economia, que é o vosso
campo de investigação, estudo e trabalho. Sabeis que é urgente uma narração
económica diferente, é urgente reconhecer
responsavelmente que «o atual sistema
mundial é insustentável de vários pontos de vista» e fere a nossa irmã terra,
tão maltratada e despojada, e ao mesmo
tempo os mais pobres e os excluídos.
Caminham juntos: a terra é despojada
e há muitos pobres excluídos. Eles são
os primeiros prejudicados, e também os
primeiros esquecidos.
Uma nova cultura
Precisamos de uma mudança, queremos uma mudança, procuramos uma
mudança. O problema surge quando
nos damos conta de que, para muitas das
dificuldades que nos afligem, não temos
respostas adequadas e inclusivas; pelo
contrário, sofremos de uma fragmentação na análise e no diagnóstico que acaba
por bloquear todas as soluções possíveis.
Afinal, falta-nos a cultura necessária
para permitir e estimular a abertura de
diferentes visões, baseadas num tipo de
pensamento, política, programas educacionais, e até de uma espiritualidade que
não se deixe fechar numa única lógica
dominante. Se é urgente encontrar respostas, é indispensável crescer e apoiar
grupos dirigentes capazes de desenvolver
a cultura, iniciar processos — não vos
esqueçais desta palavra: iniciar processos
— traçar caminhos, ampliar horizontes, criar pertenças... A fim de ser significativo, cada esforço para administrar,
cuidar e melhorar a nossa casa comum

exige, uma mudança «dos estilos de
vida, dos modelos de produção e de consumo, das estruturas consolidadas de
poder, que hoje regem as sociedades». Se
não o fizerdes, nada fareis!
O pacto de Assis
Não podemos continuar a adiar certos
assuntos. Esta tarefa enorme e inadiável exige um compromisso generoso na
esfera cultural, na formação académica e
na investigação científica, sem nos perdermos em modas intelectuais nem em poses
ideológicas — que são ilhas — que nos
isolam da vida e do sofrimento concreto
do povo. É tempo, queridos jovens economistas, empresários, trabalhadores e dirigentes empresariais, é tempo de ousar o
risco de fomentar e estimular modelos de
desenvolvimento, progresso e sustentabilidade em que as pessoas, e especialmente
os excluídos (e entre eles, também a irmã
terra), deixem de ser — no melhor dos
casos — uma presença meramente nominal, técnica ou funcional para se tornar
protagonistas das suas vidas, assim como
de todo o tecido social.
E a concluir, disse o Santo Padre:
A história ensina-nos que não existem

MISSÃO EM JÉCUA – CONTRIBUIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO
Como noticiamos no jornal Missões
Franciscanas de julho, os Missionários
da nossa Ordem Franciscana presentes
em Moçambique estão a relançar e a
revigorar os vastos terrenos agrícolas
da Missão do Jécua em Moçambique.
É preciso construir um aviário para
120 galinhas podeiras e dotá-lo de
comedouros e bebedouros com condições de segurança e higiene, com arejamento, água e as demais condições
minimamente indispensáveis.
A comunidade local no Jécua vai contribuir com 20% das despesas para
o arranque da obra, confiados que os
nossos leitores podem contribuir com

os restantes 80% das despesas o que
equivale a 4.895,42€, que certamente
poderemos arredondar para 5.000,00€
(cinco mil euros).
Se cada um dos assinantes nos enviassem um euro, num mês teríamos a
quantia necessária.
Como sei que nem todos podem enviar,
peço aqueles que enviarem que sejam
generosos!
As contribuições podem ser feitas por
transferência bancária (IBAN - PT50
0010 0000 2614 0490 0021 4) ou envio de cheque ou vale postal para a morada do Jornal das Missões Franciscanas.

sistemas nem crises que possam anular
completamente a capacidade, o engenho e a criatividade que Deus não cessa
de suscitar nos corações. Com dedicação e fidelidade aos vossos povos, ao
vosso presente e futuro, podeis unir-vos aos outros para tecer um novo
modo de fazer a história. Não tenhais
medo de vos envolver e de tocar a alma
das cidades com o olhar de Jesus; não
tenhais medo de habitar corajosamente
os conflitos e as encruzilhadas da história, para os ungir com o aroma das
bem-aventuranças. Não tenhais medo,
pois ninguém se salva sozinho. Ninguém
se salva sozinho! A vós jovens, provenientes de 115 países, dirijo o convite
para reconhecer que precisamos uns
dos outros para dar vida a esta cultura
económica, capaz de «fazer germinar
sonhos, suscitar profecias e visões, fazer florescer a esperança, estimular confiança,
faixar feridas, entrançar relações, ressuscitar uma aurora de esperança, aprender
uns dos outros, e criar um imaginário
positivo» que ilumine as mentes, aqueça
os corações, restitua força às mãos e inspire aos jovens — a todos os jovens, sem
excluir nenhum — a visão de um futuro
repleto da alegria do Evangelho».
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Basílica Franciscana de Aracoeli
Texto: Frei Álvaro da Silva, OFM

A Oração pela Paz é uma constante nas
intenções do Papa Francisco. Quer na
sua oração privada como em público.
Esperamos a toda a hora, que os serviços de imprensa da Santa Sé, divulguem
o tema e a mensagem do Papa para o
próximo Dia Mundial da Paz, 1 de
janeiro de 2021.
Enquanto não conhecemos a referida
mensagem, não queremos deixar de
fazer aqui uma breve referência ao que
aconteceu recentemente em Roma, na
Basílica Franciscana de Santa Maria,
em Aracoeli, no Monte Caprino, junto
ao Palácio do Quirinal, um Encontro
de Oração Ecuménica Internacional
pela Paz e pelo fim da pandemia. Subordinado ao tema: «Ninguém se salva sozinho – Paz e Fraternidade» e promovido
pela Comunidade de Santo Egídio.
O Papa Francisco começou por manifestar a sua alegria por estar a rezar
em conjunto com sua Santidade, o

Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomeu I e com o Bispo
Heinrich, Presidente do Conselho da
Igreja Evangélica na Alemanha. Neste
contexto, Francisco, referiu e justificou
também a ausência do reverendíssimo
Arcebispo de Cantuária, D. Justin.
Nesta ocasião o Papa Francisco lançou um novo apelo à Paz, recordou
que estavam juntos e unidos no «espírito de Assis», juntamente com todos
os homens e mulheres que imploram
sobre esta nossa terra o dom da Paz.
Recordou as feridas da humanidade, as
dores dos atribulados, que não têm vez
na sociedade, nem voz na comunicação
social, neste tempo de desorientação,
açoitados pelas consequências da pandemia, que ameaça a paz ao aumentar
as desigualdades e os medos.
A guerra e a paz, as pandemias e os cuidados de saúde, a fome e o acesso aos
alimentos, o aquecimento global e a
sustentabilidade do desenvolvimento,
as populações deslocadas, o continuo

risco nuclear, o aumento das desigualdades não dizem respeito a uma nação
individualmente. Compreendemos isso
muito bem hoje, num mundo cheio
de ligações e conexões, mas onde se
perde o sentido da fraternidade. Todo o
homem é nosso irmão e a humanidade
inteira deve viver em clima de fraternidade. Num grande NÓS, rico em diversidade, devemos com ousadia voltar a
sonhar, que a Paz é possível, que a paz é
necessária, um mundo sem guerras não
é uma utopia, por isso digamos todos
mais uma vez: «guerra nunca mais!»
Abandonemos a guerra e trabalhemos pela paz, a guerra deixa sempre o
mundo em piores condições, a guerra,
só prova que as instituições políticas e
humanitárias não conseguem dialogar
e entender-se, por isso o Papa Francisco apela a todos os governantes que
abandonem a linguagem da divisão e de
fanatismo, que fazem surgir o medo e a
desconfiança. No século XXI estamos
a assistir a tantos conflitos em aberto,

sem que os governantes manifestem
vontade de encontrar pela via das negociações os caminhos da paz.
Segundo o Papa é necessário e urgente
que com a criatividade de artesão, todos
e cada um se deve empenhar na construção da paz, do diálogo leal, perseverante e corajoso, é o caminho acabar
com as desconfianças, as divisões e a
violência. Todos nos devemos sentir
co-responsabilizados na construção do
diálogo como caminho para a paz.

Missão da Cumura, Guiné-Bissau
Texto: Frei Victor Luís Quemtcha, OFM

Tal como o resto dos países do mundo
e, sobretudo de África, a Guiné-Bissau
está confrontada com a pandemia do
coronavírus, que afetou quase todas as
nações. A Guiné-Bissau que tinha registado os seus dois primeiros casos a 24 de
março de 2020, já registou mais de dois
mil casos positivos e 39 óbitos.
O nosso hospital de Cumura é um dos
três centros escolhidos logo no início
para acolher e tratar os doentes de coronavírus na Guiné-Bissau. É de salientar
que destes três centros, dois pertencem à Igreja católica, a saber: Hospital
Pediátrico “São José” em Bôr, propriedade da Diocese de Bissau e Hospital
do Mal de Hansen – Cumura, propriedade dos frades franciscanos. O único
centro estatal que tinha sido escolhido
é o Hospital Nacional Simão Mendes.
Mas, com a criação do Alto Comissariado para a covid-19, alguns hospitais
regionais já estão a receber e a tratar os
doentes infetados de coronavírus.
Como se previa, por causa da sua situação geográfica (Cumura pertence geograficamente à região de Biombo, mas

fica a 11 km de Bissau), o nosso hospital
está a lidar com muitos casos. Neste
momento, temos 6 doentes de COVID19 hospitalizados. No entanto, já tivemos 150 doentes internados dos quais
146 recuperados e 4 óbitos. Uma das
vítimas de covid-19 é uma jovem de
22 anos de idade. Ela morreu por falta
de oxigénio. Segundo os nossos técnicos, ela fazia 12 litros de oxigénio por
minuto. Apesar do esforço que se fez,
fazendo o gerador da Missão trabalhar
24/24horas, ela não conseguiu aguentar. Quando ficámos sem oxigénio, ela
acabou por falecer. Foi um dos momentos mais duros para todos nós. Pois,
trata-se de uma morte evitável.
Desde cedo, a direção do hospital
decidiu lançar-se no combate à covid19. Com efeito, em colaboração com
alguns especialistas, a direção clínica
teve que elaborar um plano de preparação e resposta para a doença covid19 no mês de março. Ela organizou
um encontro de formação sobre o
coronavírus para todo o pessoal do
hospital. Provavelmente, foi o que ajudou a nossa estrutura sanitária a não
ter muitos técnicos de saúde infetados

por coronavírus. Para que se consiga
fazer um trabalho sério e evitar a contaminação dos técnicos e seus familiares, a direção do hospital, em colaboração com a Missão Católica, achou
por bem que as equipas de covid-19
ficassem alojadas numa das estruturas
da Missão. Foi assim que se colocou à
disposição de médicos e enfermeiros a
casa de hóspedes e a antiga residência
de médicos da AIFO (Associação Italiana de Amigos de Raoul Follereau).
Mas, a nossa maior dificuldade neste
momento é alimentação para estes técnicos. Cada equipa é composta de 27

pessoas. No total são 54 no mês. Pois,
são 14 médicos, 20 enfermeiros, 6 técnicos de laboratório, 2 técnicos de RX, 2
condutores de ambulância, 8 empregadas de limpeza, 2 administrativos.
Apesar das inúmeras dificuldades que
o mundo enfrenta neste momento, não
faltam almas generosas que pensam
sempre no próximo. São estas almas
generosas que continuam a ajudar o
hospital de Cumura na sua missão de
atender os mais necessitados. Em nome
de todos os doentes e do pessoal do hospital de Cumura, quero aqui manifestar a todos a nossa profunda gratidão.
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Patriarca Bartolomeu I – Doutor
Honoris Causa
Texto: Frei Álvaro Silva. OFM

O Ministro Geral da Ordem Franciscana, Frei Michael Anthony Perry,
Magnum Chanceler da PUA, e o Reitor Magnífico da mesma Universidade,
Frei Agustín Hernández Vidales, ofm;
conferiram a Sua Santidade Bartolomeu I, Arcebispo de Constantinopla e
Patriarca Ecuménico, o título de Doutor Honoris Causa em Filosofia, pela
Pontifícia Universidade Antonianum,
em Roma..
Numa solene sessão académica, introduzida por um momento musical da
responsabilidade do reputado maestro
Federico Vozzella e da soprano Maria
Cláudia Donato e depois do discurso
de abertura e boas vindas do Reitor
da Universidade, seguiu-se a Laudatio (apresentação do futuro Doutor
Honoris Causa, seu curriculum, feitos
e méritos pessoais), que foi feita pelo
Cardeal Pietro Parolin, Secretário de
Estado do Vaticano.

Sua Santidade Bartolomeu I, nasceu
em Imbros, uma ilha do mar Egeu, a
29 de fevereiro de 1940. Estudou teologia na Universidade de Halki, onde
se graduou com distinção em 1961.
De 1961 a 63 prestou serviço militar
como oficial. De 1963 a 68 frequentou o Instituto de Estudos Orientais
em Roma e no Instituto Bossey na
Suíça. Obteve o Doutoramento em
Direito Canónico na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, com
uma tese “sobre a Codificação dos
Cânones Sagrados e as disposições da
Igreja Ortodoxa”. Sua Santidade além
do grego, fala turco, latim, italiano,
francês, inglês e alemão.
Em 1968 regressou a Constantinopla,
como professor e Diretor-Adjunto
da Universidade de Halki, e recebeu do Patriarca Atenágoras o título
de Arquimandrita. Em 1972 foi
nomeado pelo Patriarca ecuménico
Dimitrios, secretário do Patriarcado e
Bispo de Filadélfia, em 1990 no feito

Metropolita de Calcedónia, sucedendo a Meliton.
Sua Santidade, Bartolomeu I tem
defendido causas ambientais e fixou
a data de 1 de setembro de cada ano,
como Dia de Oração e Protecção da
Criação, para toda a ortodoxia; tem
feito conferências e participado em
Congressos Internacionais por todo
o mundo; e é Doutor Honoris Causa
nas mais prestigiadas universidades.
Em maio de 1993 visitou Bruxelas e
o Presidente da Comissão Europeia,
Jacques Delors, em 1994 discursou no
Parlamento Europue, como líder religioso convidado. Em junho de 1995
visitou o Vaticano e o Papa João Paulo
II, reforçando o diálogo e colaboração
fraterna com a Igreja de Roma.
O Patriarca Bartolomeu I tem tido um
papel fundamental no diálogo Inter-religioso, e tem dado muita expres-são ao diálogo dos ortodoxos com os
muçulmanos, tem lutado pela liberdade religiosa, pelos direitos humanos

e pela promoção da tolerância religiosa. O seu trabalho pela paz Internacional e desenvolvimento do progresso
ecológico, mereceu-lhe a medalha de
ouro do Congresso dos USA.

Patriarca latino de Jerusalém
Texto: Frei Paulo Duarte

Muito recentemente o frade menor
franciscano, Frei Pierbattista Pizzaballa, antigo Custódio da Terra Santa, e
desde 2016 Administrador Apostólico
de Jerusalém, foi feito o novo Patriarca
Latino de Jerusalém.
Sua Beatitude Frei Pierbattista Pizzaballa, agora Patriarca Latino de Jerusalém, nasceu em Cologno, na Itália, província a e diocese de Bérgamo, a 21 de
abril de 1965. Fez o noviciado no Monte
Alverne, findo o qual professou a 7 de
setembro de 1985, estudou na Pontifícia Universidade Antuniano em Roma
e ordenou-se sacerdote a 15 de setembro de 1990 na catedral de Bolonha.
Daqui seguiu para a Custódia da Terra
Santa em outubro do mesmo ano, onde
se especializou em 1993, no Studium
Biblicum Franciscanum de Jerusalém.
Onde depois foi professor de hebraico,
ciências bíblicas e arqueologia.
Em 1999 ficou ao serviço da Custódia
da Terra Santa, trabalhou com os fiéis

católicos de língua hebraica e de maio
de 2004 a abril de 2016 exerceu o cargo
de Custódio da Terra Santa. Em junho
de 2016 foi nomeado Arcebispo titular
de Viterbo e Administrador Apostólico de Jerusalém, por aquela sede estar
vacante, e sagrado bispo a 10 de setembro de 2016.
Sua Santidade, o Papa Francisco entregou o pallium a S.B. Pierbattista Pizzaballa, novo Patriarca Latino de Jerusalém, em sessão pública na Casa de Santa
Marta no Vaticano, mas reservada aos
padres da arquidiocese de Jerusalém,
em Roma, nomeadamente o P. George
Ayoub, que trabalha na Secção Árabe
da Secretaria de Estado da Santa Sé
e a alguns estudantes do Patriarcado
Latino, em Roma. O pallium, que em
latim significa manto ou capa, é uma
faixa de lã que é concedida pelo papa
aos metropolitas e primazes como um
testemunho de comunhão com o bispo
de Roma e da missão de se dedicar ao
rebanho, imitando o Bom Pastor carregando as ovelhas aos ombros.

O Patriarca tomou posse na Sé do
Patriarcado Latino na presença do Núncio em Israel e Delegado Apostólico em
Jerusalém, Dom Leopoldo Girelli, dos
Bispos auxiliares do Patriarcado, uns
com presença física e outros por videoconferência e, ainda, membros do colégio de consultores. A cerimónia teve
lugar num ambiente bastante informal,
como nos podemos aperceber pela foto.
No passado dia 5 de novembro de

2020, Sua Beatitude, o Patriarca, Pierbatista, foi recebido calorosamente, no
Aeroporto Ben-Gurion em Tel Aviv e
depois no Patriarcado Latino de Jerusalém, após o seu regresso de Roma.
Ao Frei D. Pierbattista Pizzaballa,
ofm, o Jornal Missões Franciscanas, um
fecundo pontificado, nesta ocasião tão
conturbada para a terra de Jesus.

