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Chegamos no dia 17
de julho
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

“o carisma franciscano
tem ajudado o povo de
moçambique”
Não lhe vou perguntar onde estava no
dia 17 de julho de 1898. A resposta mais
corrente a esta pergunta, seria: «ainda
não tinha nascido», ou «estaria na
mente de Deus».
Pois foi neste mesmo dia que os missionários franciscanos portugueses chegaram
a Moçambique, à cidade da Beira para aí
se fixarem até ao dia de hoje! É uma história de 123 anos de vida, de doação e de
fraternidade.
À época os franciscanos viviam em Portugal um momento de grande vigor.
Deus tinha-nos dado a Sua força, para
que a vida franciscana, na sua forma
apostólica e missionária se tivesse reorganizado anos antes e agora começava
a expandir-se pelo mundo. Faz parte da
identidade franciscana, ser missionário! Viver de acordo com o Evangelho
de Jesus Cristo, como São Francisco de
Assis nos ensinou, no meio de qualquer
cultura, povos e nações.
Foi pelo Evangelho e pela beleza da vida
franciscana, que nos fizemos ao mundo,
que fomos para África. Os primeiros anos

não foram fáceis: do grupo dos primeiros
seis, alguns por doença, tiveram que voltar
e logo outros com muito sacrifício foram-nos substituir de tal maneira que a missão
floresceu e ainda hoje dá esperançosos frutos franciscanos e pastorais.
Partiram de Portugal um punhado de
frades. Hoje existe uma grande família
franciscana. A Ordem dos Frades Menores cresceu e estruturou-se em Moçambique. Muitas foram, desde cedo, as
Congregações Religiosas Femininas da
terceira ordem regular franciscana e as
Fraternidades da Ordem Franciscana
Secular, que surgiram ao lado dos frades,
para viver o Evangelho no meio familiar e social a forma de vida ensinada
por S. Francisco para os leigos, mais
recentemente chegaram a Moçambique
as Irmãs Clarissas. Tudo isto que hoje
existe teve uma semente e uma origem.
E tem sido com muita doação, sacrífico e
persistência que a vida missionária franciscana se tem afirmado em Moçambique. Na transmissão da Fé católica, da
instrução, da cultura, dos cuidados de

saúde ao longo deste tempo. Para o bem
do povo de Moçambique, em 1898 partiram de Portugal os primeiros missionários, hoje é entre os próprios filhos da
nação moçambicana, que Deus escolhe,
forma e envia os novos filhos de S. Francisco de Assis para os colocar na sua terra,
a proclamar a todos a Paz e o Bem, a justiça social, porque como diz o Papa Francisco: «Somos todos Irmãos»!
Sucederam-se diferentes situações históricas, políticas, sociais e eclesiais, mas
o carisma franciscano tem ajudado o
povo de moçambique a ultrapassar com
sucesso todas as dificuldades e exigências.
Podemos sintetizar na palavra: “doação”
todo o dinamismo da nossa presença em
Moçambique.
E uma vez que fazemos menção desta realidade aqui no nosso jornal, não podemos
deixar de agradecer a quantos dos nossos
assinantes, que em consequência da fraternidade que une todos os franciscanos,
se mantêm disponíveis para colaborar
com o nosso trabalho missionário naquelas terras, no presente e no futuro.
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Editorial

Clínica de Deus
Texto: Frei Márcio Carreira, OFM

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Foi anunciado pela ‘Sala de Imprensa’
do Vaticano, que a partir deste ano, no
quarto domingo de julho, próximo à festa
dos Santos Joaquim e Ana (avós de Jesus)
se irá recordar e celebrar o dom da velhice
e daqueles que, antes de nós e para nós,
guardam e transmitem a vida e a fé.
Lembra o texto publicado, que a nossa
memória, as raízes dos povos, a ligação entre
gerações, são um tesouro a ser preservado.
Isto é o que os idosos e os avós são no pensamento do Papa, um verdadeiro “presente”
cuja riqueza muitas vezes esquecemos. O
ponto de partida do Papa Francisco é a Festa
da Apresentação de Jesus no Templo a 2
de fevereiro, quando dois idosos, Simeão e
Ana, “iluminados pelo Espírito Santo, reconheceram Jesus como o Messias”. E esta é a
primeira grandeza daqueles que nos precederam no caminho da vida
O Espírito Santo ainda desperta pensamentos e palavras de sabedoria nos idosos: sua voz é preciosa porque canta os
louvores de Deus e conserva as raízes dos
povos. Eles lembram-nos que a velhice é
um presente e que os avós são o elo entre
as diferentes gerações, para transmitir aos
jovens a experiência da vida e da fé.
O Dia dos Idosos será mais um dia para
não esquecer.
Hoje, mais do que nunca devido à pandemia que primeiro os colocou em risco e
sacrificou, os idosos muitas vezes permanecem sozinhos e longe de suas famílias,
e ao invés disso, devem ser preservados
como uma memória a ser transmitida. Daí
a decisão do Papa: Os avós, tantas vezes são
esquecidos e nós esquecemos esta riqueza
de conservar as raízes e transmitir. E por
esta razão decidi instituir o Dia Mundial
dos Avós e dos Idosos, que será celebrado
em toda a Igreja, todos os anos, no quarto
domingo de julho, próximo à festa dos Santos Joaquim e Ana, os avós de Jesus.
Avós e jovens juntos tornarão realidade o sonho e a profecia no presente
da nossa vida.
Dos avós aos jovens: o vínculo é muito
estreito, o diálogo deve ser constante.
O Papa tem reiterado isto muitas vezes
ao longo do tempo, até mesmo dizendo
que sonha com “um mundo que viva
precisamente do abraço deles”. Foi o
que recordou mais uma vez, O Santo
Padre, nesta ocasião especial:
É importante que os avós se encontrem
com os netos e que os netos se encontrem com os avós, porque - como diz o
profeta Joel - os avós diante dos netos
sonharão, e os jovens, tomando força dos
avós, seguirão adiante, profetizarão.
Este dia dos avós e das pessoas idosas diz
muito à maioria dos nossos leitores, que
se enquadram nesta faixa etária e por isso
constituem um enorme tesouro também
no apoio à atividade missionária dos
Franciscanos.

“Ele passou 5 remédios
caseiros que devemos
administrar todos os dias”
Quantos de nós vamos a “clínicas” erradas, numa busca constante de respostas.
Respostas nas quais nós mesmos podemos dar, com a ajuda de Deus, mas que é
mais fácil que sejam os outros a dizer o que
devemos ou não fazer. Ou então vamos aos
“médicos” errados, ornamentados com
respostas, nas quais nos soam melhor ao
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ouvido, quando na verdade o verdadeiro
médico é o coração de Deus. Enfim…
Hoje, apresente-vos a Clínica de Deus.
Uma clínica que perdura desde sempre,
com inúmeros serviços e especialidades e
com uma eficácia 100%. Basta fazermos o
nosso papel, que Deus fará o d’Ele. Uma
clínica sem promoções, cartões ou outras
complicações.
E como seria difícil falar de todas as
especialidades, optei pela especialidade
“Felicidade e Autoestima”, na qual vos
convido a ir comigo.
Assim, depois de vários exames e análises,
Deus passou-nos o seguinte receituário.
Para que o nosso coração não pare de pulsar ao ritmo certo, Ele passou 5 remédios
caseiros, quase homeopáticos, que devemos administrar todos os dias. Sim… o
problema de saúde é crónico. Ao levantar,
em jejum, os remédios devem ser lidos e
interiorizados para o dia inteiro. Há
noite, devem ser novamente lidos para
que voltem a produzir efeito.
O primeiro remédio é o “Competix”,
competir de forma saudável. As pessoas
felizes e confiantes não vivem a sua vida a
fita métrica, sempre a medir quem chega
mais longe. O valor está em darmos o
nosso melhor e não em sermos sempre
os melhores. Às vezes estamos no leme,
outras vezes na proa. Mas o importante
é acreditarmos nas nossas qualidades e
naquilo que temos para oferecer. Outro
remédio é o “Controletec”, controlar sim,
mas com regras. Nem tudo podemos
controlar, mas devemos aprender a deixar

que as coisas tomem o seu rumo natural,
sem interferências forçadas: aceitar, em
paz, as coisas que não podemos mudar.
De seguida, passou-nos o “Comparaprofeno”, ou seja, olhar para o que os outros
têm é uma receita para o desastre. Independentemente daquilo que tenhamos
conquistado, haverá sempre alguém mais
inteligente, com melhor aparência, mais
rico e melhor sucedido do que nós. Se
tivermos sempre a olhar para os outros,
não vemos as nossas grandes conquistas.
E como só três remédios não bastam,
Deus passou-nos mais dois, como complementos nutricionais. O primeiro é
algo que devemos tomar vezes sem conta,
o “Queixadol”. Quantos de nós, não pas-samos a vida a queixarmo-nos? Alguém
que quer ou é feliz e confiante não se
queixa, mas agradece. Claro, temos que
ter consciência da realidade. Sabemos
bem, que muitas das vezes a vida é dura
e bem difícil, mas não podemos perder
tempo nos obstáculos. Mas sim, superar
as dificuldades. Desabafar sobre as lutas
e obstáculos é acertado e salutar, mas não
devemos pronunciar palavras com carga
negativa, pois o que sai da nossa boca é
o reflexo da nossa alma. As palavras são
um instrumento poderoso, então usemo-las para dizer coisas boas. Caso contrário
“trincamos a língua”! E por fim, o suplemento “Critifarma”, criticar sim, mas de
forma construtiva. Nunca é tarde para
transformar a forma como pensamos as
coisas que falamos e a forma como interagimos com o mundo. A felicidade, como
o mundo constrói, nem sempre é possível, mas não importa onde estejamos ou
como estejamos na vida. Temos a opção
de sermos felizes. A decisão é nossa!
Em suma, esta medicação não dispensa o
verdadeiro médico que é Deus. Sem Ele,
somos um barco à deriva no meio do mar.
Esta é a prescrição ideal para vivermos
felizes, com grande autoestima, sem ataques cardíacos, nem montanhas-russas
emocionais.

RETIRO ANUAL UMF EM FÁTIMA
Caros amigos e amigas que habitualmente participam no RETIRO ANUAL
DA UNÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA EM FÁTIMA, infelizmente
neste ano de 2021 as condições da
pandemia e as suas novas variantes,
ainda não nos irão permitir organizar
com total segurança, o nosso habitual
retiro em Fátima.
Mas, tal como no ano passado, te-

mos a possibilidade de estar unidos
pelos meios de comunicação social,
na oração do Terço do dia 27 de agosto, às 18h30, transmitido a partir de
Fátima da Capelinha das Aparições.
Nessa circunstância, na medida das
possibilidades estaremos juntos e em
comunhão, rezando a Nossa Senhora
de Fátima pelas missões e pelo Santo
Padre e pelas vossas intenções.
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Santo António dos jovens
Texto: Frei Isidro Lamelas, OFM
Professor na UCP

Imagens de S. António
Há dezenas de quadros e representações
literárias e iconográficas de Santo António, mas nenhuma esgota a riqueza da
figura deste Santo: o primeiro franciscano e missionário português, o primeiro
lusitano europeu com horizontes universais, aquele que continua a ser o santo
mais global.
A tradicional iconografia, apresentam-no como o Santo (pela auréola irradiante
da cabeça) sábio pregador do Evangelho
(pelo livro que segura numa das mãos).
O facho de luz e fogo que lhe brota das
mãos denuncia o amor de Deus a consumi-lo, traduzido no amor ao próximo.
Com o tempo, os artistas juntaram uma
cruz, símbolo do mistério da Salvação
operada pela doação total de Cristo que
António viveu e quis imitar; há ainda o
lírio, símbolo da pureza e transparência
de corpo e espírito, tidos na maior consideração pelo nosso Doutor Evangélico;
um pouco mais tarde, começou a aparecer acompanhado do Menino Jesus,
a lembrar a ternura e devoção franciscana pelo mistério da Encarnação e pelo
Divino Menino de Belém.
Os antigos biógrafos descrevem-no
como um homem de letras, e foi, de
facto, um dos portugueses mais cultos
do seu tempo, como o comprovam os
seus Sermões, onde se evidencia como
o pregador do Evangelho e da justiça
para todos: pequenos e grandes. Desde
cedo, porém, se afirmou também como
o santo dos milagres.
Quando morreu, em 1231, as crianças
gritaram pelas ruas da cidade de Pádua:
“Morreu o Padre santo! Morreu Santo
António!” (Assidua, XVIII, 1). Os seus
confrades mandaram-nos calar, talvez
porque sabiam que os santos não morrem.
E, de facto, S. António continua vivo a
inspirar homens e mulheres de todas as
idades.
De saída em saída
Antes de todas estas imagens que se
foram desenhando de S. António, ele
foi um jovem como tantos outros, nascido em Lisboa na casa de uma família
nobre e com posses que o batizou com
o nome de Fernando e lhe proporcionou a melhor educação. Pelas análises
científicas efetuadas sobre os restos
mortais do Santo (em 1981), os peritos concluíram que, quanto ao aspeto
físico, o jovem Fernando devia apresentar traços de pessoa fina, tanto no
rosto, como nas proporções bem dosadas dos vários elementos do corpo, nas
mãos compridas e delgadas.

O adolescente Fernando cresceu à sombra
da catedral de Lisboa, onde frequentou
a primeira escola, ao mesmo tempo que
participava na vida religiosa da catedral.
Assim começou a afeiçoar-se à Palavra e
proximidade de Deus. Como qualquer
jovem, viveu as dificuldades da passagem da adolescência para a juventude e a
inquietação quanto ao seu futuro. Como
tantos jovens, alimentava grandes sonhos
e interrogações: “Qual a minha vocação?”
“Que me pede o Senhor?” A resposta foi
chegando à medida que foi confiando,
passo a passo, o seu Sim ao Senhor.
Experimentou, primeiro, no Mosteiro
de São Vicente, nos Cónegos Regrantes
de Santo Agostinho, onde entrou pelos
17-19 anos de idade. Passados cerca de
dois anos, por 1211, pede para continuar os estudos e a formação sacerdotal
em Santa Cruz de Coimbra dos mesmos
Cónegos Agostinhos. Os estudos ali
ministrados eram do melhor existente
na época e o jovem lisboeta, inteligente
e amante do saber, aproveitou bem o
tempo, apetrechando-se com uma formação que lhe será utilíssima na sua
futura missão. Mas o seu coração continuava numa busca inquieta, por não sentir ainda plenamente realizados os seus
sonhos e a sua vocação.
Eis se não quando, por 1218, passaram
por Coimbra uns missionários vindos
de Assis, que a si próprios se apelidavam de irmãos menores e a todos chamavam irmãos (fratelli tutti). Sem eira nem
beira, alegres como pássaros, andavam
a percorrer mundo cantando os louvores de Deus como arautos da Boa Nova
de Cristo, pregando mais pelo exemplo
do que pela palavra. Faziam parte duma
nova Ordem fundada por S. Francisco
de Assis, outro jovem apaixonado pela
vida que um dia descobriu que o Amor
não era devidamente amado. O futuro S.
António, ao tomar contacto com estes
pobres de Assis que se dispunham a dar a
vida por Cristo como seus missionários,
tomou, em meados de 1220, quando já
era sacerdote, a corajosa decisão de abraçar a mesma forma de vida proposta por
Francisco e seus primeiros companheiros: observar o Santo Evangelho de Nosso
Senhor Jesus Cristo. Mudando de hábito
e de nome, passando a chamar-se António, o seu grande desejo é, agora, partir
quanto antes como missionário para
Marrocos. Os planos de Deus eram,
porém, diferentes. Em maio de 1221 já
se encontra em Assis, onde conhece pes-soalmente S. Francisco e confirma a sua
decisão de viver como ele, pensando adotar uma vida retirada e contemplativa.
Mas, de novo, se vai cumprir o Evangelho que diz: uma luz não se acende para
ficar debaixo do alqueire. Dando-se conta

da sua sabedoria e dom de palavra, seus
Superiores nomearam-no pregador itinerante e nesta qualidade começou a
percorrer muitas povoações de Itália e de
França. A sua fama depressa se propagou
e chegou ao conhecimento do próprio
S. Francisco que, pelo final de 1223, lhe
envia uma carta a manifestar o agrado de
ele ser o primeiro Professor de Teologia
da Ordem Franciscana.

Santidade inquieta
Mas o Santo que saiu de Lisboa para se
tornar santo de todo o mundo, nunca
quis ser “doutor” (embora o Papa Pio
XII o tenha declarado Doutor da Igreja
Universal). Sempre buscou, isso sim, ser
santo, ou melhor, ser um instrumento
da Santidade de Deus entre os Homens.
Desde adolescente que procurou viver
conforme a vontade de Deus, lutando
contra as tentações do mal. A cruz gravada na pedra, ainda hoje conservada na
escada que leva da porta ao coro da Sé
de Lisboa, lembra-nos esse combate que
faz parte da experiência de crescimento
de qualquer jovem. Em São Vicente de
Fora soube discernir as companhias
que não lhe são benéficas. Uma vez no
claustro de Coimbra, continuará a ser
um religioso exemplar, ao ponto de lhe
lamentarem a passagem para a Ordem
dos Frades Menores. Um dos seus antigos
companheiros e amigo, terá desabafado:
“Vai, vai, que ainda serás um Santo!”. O
homem de Deus replicou-lhe: “Quando
ouvires dizer que eu sou santo, louvarás o Senhor!” (Assidua, V, 9-10). Como
primeiro companheiro de S. Francisco,
redescobre que o importante não é
saber muito, mas amar deveras. Uma vez

encontrado o “Tesouro escondido”, no
silêncio e oração de Montepaolo (Forli),
não quis que ficasse só para si a sabedoria aprendida em Lisboa e em Coimbra.
Alma sem Fronteiras, fez da Palavra a
semente transformadora do mundo.
Todos os seus sonhos de juventude pareciam finalmente realizar-se, embora em
termos bem diferentes dos que sonhara:
ser missionário da palavra de Deus, não
em missão ad gentes, como de início, no
intento de converter os Muçulmanos,
mas em missão entre povos cristãos,
numa Europa igualmente necessitada de
ser reevangelizada.
S. António morreu, diríamos nós hoje,
jovem (com 40 anos). Mas bastaram
estes anos para se tornar no santo mais
conhecido em todo o mundo. E só há
uma explicação para o fenómeno antoniano: a inquietude e inconformismo
juvenil que nunca morreram nele:
jamais se acomodou ao minimalismo, à
aceitação da realidade como ela se apresenta; nunca se adaptou à mediocridade nem se resignou perante o estado
das coisas. Quem ler os seus sermões,
encontrará, a cada passo, este amor
insaciável pela Verdade e autenticidade
de vida que explicam a sua coragem de
começar a mudança sempre por si próprio, antes de querer mudar o mundo.
Faz, por isso, todo o sentido, ainda
hoje, repropor aos jovens este modelo
de santidade, em conformidade com o
que o próprio ensina:
«A justiça dos santos é uma espécie de
fio de prumo estendido sobre qualquer
alma fiel, para que informe e meça a sua
vida pelo exemplo dos santos» (4º Dom.
depois da Páscoa, 11).

4

MISSÕES FRANCISCANAS . JULHO 2021

Evangelização missionária
franciscana
Parte IV
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

Continuo a partilhar com os leitores do
JMF as linhas que traçam a espiritualidade franciscana, de forma particular
a sua dimensão missionária, a partir
do documento intitulado «O Reino de
Deus está próximo (RDP)».
Uma tónica importante, na evangelização ao jeito de S. Francisco de Assis, é
o ir ao encontro do outro, com um tríplice comportamento, gerador de Paz,
em contraposição ao conflito, como o
Santo de Assis indica, no capítulo XVI
da Regra não Bulada: «não litiguem,
nem discutam»; «sejam submissos a toda
a humana criatura por amor de Deus»;
«confessem que são cristãos».

«Não litiguem nem discutam» - Ou
seja, não procurar argumentos para
desarmar o outro, para se impor ou para
humilhar, mas procurar, num diálogo
fraterno e numa convivência pacífica, a
construção de pontes e não de muros,
de soluções e não de obstáculos. Ceder
perante o outro, quando é necessário,
não significa uma derrota, mas uma
vitória, pois cria-se a oportunidade de
conseguir um diálogo sem conflito, sem
que isso implique, forçosamente, renunciar ao nosso ponto de vista. Perante o
Sultão Malek-el Kamil, Francisco foi
exemplo para todos de que, mesmo no
meio de um mundo completamente
diferente de viver e sentir a fé, o mundo
islâmico, o encontro e o diálogo, sem

litigância nem conflito, é sempre possível e mesmo desejável.

ciscanos nos pediram, o equivalente
a 377, 544.69 meticais (moeda local
de Moçambique). Foi assim estivemos
presentes e ficaremos presentes no
PROJETO AGRÍCOLA, como aplicação
concreta da Encíclica Laudato Si do
Papa Francisco, orientado localmente pelos missionários franciscanos de
Moçambique.

Agradecemos a todos as ofertas que
pela vossa generosidade enviámos
para Moçambique. Isto leva-nos a
confiar ainda mais em vós, e se surgir outro pedido, certamente bateremos à vossa porta. Só Deus vos pode
recompensar!

«Sejam submissos a toda a humana
criatura por amor de Deus» - Para
mim, esta afirmação é o mesmo que
tomar as palavras de Jesus que disse:
«Quem se humilha será exaltado e quem
se exalta será humilhado». Importa o
projeto divino e não o nosso projeto
pessoal, na hora de evangelizar, ou seja,
a submissão a Deus, que nos convida
a estar atentos ao outro e, diante do
outro, mais do que colocar-se de bicos
de pés, servi-lo, isto é, quanto maior for
o nosso estatuto diante do outro, maior
deve ser a nossa submissão na hora de o
servir. Só numa situação um verdadeiro

«AVIÁRIO» EM JÉCUA
É com alegria que partilhamos a notícia de que já foi colhido o primeiro
trigo. E as galinhas do Jécua já podem passear à vontade.
Com a ajuda de um grande número
de leitores e amigos do Jornal Missões Franciscanas, atingimos e já
enviámos para Moçambique o montante da ajuda que os Irmãos Fran-

COLHEITA DO TRIGO

VEDAÇÃO PARA AS GALINHAS DO AVIÁRIO

franciscano se pode colocar acima do
outro, apenas para o ajudar a levantar,
se ele estiver caído. Todos aqueles que,
animados pelo espírito de S. Francisco
de Assis, se dispõem à missão, devem
tomar consciência de que ir ao encontro
dos pobres nem sempre implica ir para
longe ou deixar o seu país, ou as suas
obrigações quotidianas e familiares,
antes pelo contrário, já se encontram no
meio deles e com eles, no quotidiano da
vida, devem proceder numa dinâmica
de serviço e caridade.
«Confessem que são cristãos» - Este é
um desafio claro que faz S. Francisco de
Assis, a todo aquele que quer seguir o
evangelho, pelo trilho das suas pisadas.
O encontro com o outro suscita a neces-sidade de uma reflexão sobre a identidade cristã e sobre a identidade franciscana. Confessar que somos cristãos, mais
do que mostrar que se conhece a história
da Igreja ou da teologia cristã, e afirmar
verdades do cristianismo, é dizer algo
sobre nós mesmos, ou seja, o «confessem
que são cristãos» baseia-se na observação
do Santo Evangelho de Nosso Senhor
Jesus Cristo, e na adesão a uma Pessoa,
o mesmo Senhor Jesus Cristo, com o
qual nos devemos identificar de forma a
dizer como o apóstolo Paulo, «já não sou
eu que vivo, é Cristo que vive em mim».
O sucesso da missão, diz o documento
em análise, não pode ser medido pelo
número de batismos realizados que dela
resultam, pois tal forma de ver a missão
pode gerar rivalidades e espírito de competição diante das outras religiões ou credos, algo muito distante do estilo franciscano de estar na mis-são, proposto por S.
Francisco de Assis no Cap. XVI da Regra
não Bulada. Além disso quantos batizados caem na infeliz afirmação «sou um
católico não praticante!» Que é isso?!!
Católico não praticante?!!! Muitos batizados deixam de ir à missa e de praticar a
fé, simplesmente porque não gostam do
pároco, ou desta ou aquela pessoa que
vai à missa, e fazem depender a fé da simpatia por este ou aquele crente, por este
ou aquele padre, por esta ou aquela posição da Igreja em determinada matéria de
nível moral ou social. Aqui está o ponto
central do franciscanismo, eu amo a
Cristo e nele coloco a minha fé, independentemente do que os outros são ou do
que os outros pensam, sejam batizados
ou não. É isto que significa «confessem
que são cristãos».
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Um dos primeiros missionários
Texto: Frei Sérgio Pinheiro, OFM

“A solução era ir para as
periferias, ao encontro das
pessoas”
Aos estimados leitores dedico estas letras,
com as quais vos trago à memória o primeiro superior da Expedição Missionária
Franciscana em Moçambique, o frei António de Santa Maria Correia, o qual chegou
à cidade da Beira, em julho de 1898 – há,
precisamente, 123 anos!! – juntamente
com 5 outros missionários Franciscanos: 2
sacerdotes e 3 irmãos leigos. Gostaria de vos
contar algumas peripécias, bem elucidativas do espírito arguto e tenaz do Frei António. Basta começar por dizer que a sua ação
foi decisiva para o sucesso da missão: ao fim
de três anos, viu-se sozinho com um irmão
leigo... Mas não desistiu! Assim que os nos-sos frades chegaram às terras moçambicanas, o frei António foi nomeado pároco.
Mas as receitas, em terras de Missão, eram
muitos escassas e, por esse motivo, os 3
sacerdotes assumiram cargos públicos:
o padre António, como bibliotecário da
Meireles de Canto; o padre Rafael, diretor
de uma escola masculina; e o padre Rolim,
capelão do hospital. Daí, os trabalhos não
pararam: a fundação, em 1900, da 1.ª estação Missionária, no Motundo; os projetos
da futura Escola de Artes e Ofícios – cujo
orçamento contemplava a construção da
Igreja (a Catedral da Beira) e um anexo

para internato de rapazes; a “Associação
Operária Católica”; o sonho de uma escola
agrícola com granja, fora da cidade... Tantos e tantos esforços! Quantas lutas e sacrifícios não devem ter passado estes homens
de Deus, e, em concreto, Frei António de
Santa Maria. Dotado de uma vasta experiência em Portugal e em Itália - estudou
a filosofia e teologia em Roma, na Universidade da Propaganda Fide; depois, em
Portugal, professor e mestre de estudantes
em Montariol (Braga), na área da Filosofia
Moral – prontificou-se para as missões, e
soube levar até ao fim o ardor missionário,
com todas as responsabilidades inerentes!
Não se deixou vergar por contrariedade
alguma, mas confiou no Senhor Altíssimo!
Deixemos, estimados leitores, o mesmo frei
António contar-nos a sua história pelas ter-ras da África Oriental: «Se dissermos que
a missão da Beira, para dar este passo a valer
[criação da primeira estação missionária
no Motundo] em prol da evangelização do
indigena, teve ela que vencer mil dificuldades, não diria eu mais que a verdade; não
deve porém causar maravilha que tenham
surgido obstáculos e dificuldades, visto ser
da economia divina que as obras de Deus as
experimentem sempre. Felizmente Nosso

MATERIAL MISSIONÁRIO 2022
Já chegaram a todas Fraternidades
dos Missionários em Portugal os calendários de parede e os calendários
e agenda de bolso.
Podem já ligar para os nossos conventos e fazer as vossas encomendas.
Para que tudo chegue às vossas casas
durante o verão e possam organizar
com tempo o vosso trabalho de divulgação destes materiais franciscanos.
O vosso trabalho voluntário na divulgação destes materiais irá ajudar
muito todas a missões que os Franciscanos servem.
Mãos à obra que Deus vos abençoe!

Faça o seu pedido para:
Telefone: 244 839 904
Telemovel: 913 837 726
E.mail: umfprocnac@gmail.com
jornalmissoesfranciscanas@gmail.com
MISSÕES FRANCISCANAS
Apartado 1021
2401-801 LEIRIA

Senhor veio em nosso auxílio e tudo fez
pelo melhor, tendo-nos coadjuvado bastante neste nosso empenho o atual Governador da Companhia de Moçambique o
ex.mo sr. Conselheiro Meyrelles, que nos
cedeu o zinco e tintas necessárias para as
construções, que levaram o melhor de mês
e meio ao nosso Irmão Fr. Salvador, com
o auxílio principalmente de José Maria,
um dos bons portuguezes aqui residentes,
nosso irmão terceiro e natural de Braga»
(Conf. Voz de Santo António), 6.º Ano, n.º
24, 3.ª Serie, dezembro 1900, p.p.758-764.
As dificuldades e os esforços não pouparam ninguém... A Beira foi um desafio a
todos níveis, desde a gente ao clima. O calor
húmido bastante agressivo; terreno arenoso,
que fazia pesar as sandálias... Os irmãos
viviam na cidade, mas quando dedicam ao
Pai São Francisco a fundação da 1.ª Estação
Missionária no Motundo, passam a percor-rer uns bons quilómetros, para um lugar
que «não havia muito tempo [...] era mato
fechado» (Voz de Santo António). Desbravando o mato, foram o simples frade e o
próprio bispo marcar com fita métrica o
terreno da futura capela! Sim, eles mesmos,
mãos na massa, mangas arregaçadas!
O melhor e o mais importante a notar, e
que, certamente, nos servirá de exemplo e
estímulo, é que o Fr. Santa Maria e os seus
confrades foram da Beira para o Motundo,
pura e simplesmente para chegar perto
do povo, para estar com as pessoas! Para,
enfim, estar perto dos que têm fome e sede
da Palavra, do Deus vivo! Como dizia o
então superior da Missão na Beira: «A esta
dificuldade acresce uma outra, particular
da Beira. A maior parte dos Pretos ou são

muleques, criados, ou são jornaleiros da
Companhia de Moçambique. [...] Véem
aqui, com o fim quase exclusivo de arranjar
um pecúlio com que possam comprar, de
volta ao mato, a futura companheira dos
seus dias. [...] E, logo que têm este peculio, voltam para suas terras» (Voz de Santo
António). A solução era ir para as periferias,
ao encontro das pessoas. E assim foi!!! E pela
sua determinação, hoje a Beira é cristã... E é
Franciscana!
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O Senhor nos pôs à prova
Texto: Frei José Dias de Lima - OFM
Vice-Procurador Nacional da UMF

Queridos leitores, benfeitores e amigos da
União Missionária Franciscana (UMF) e
do Jornal Missões Franciscanas (JMF)
Paz e bem!
No dia 23 de junho, véspera de S. João, fui
surpreendido com a notícia da voz embargada e triste do Frei Álvaro Silva, Procurador da UMF e Diretor do JMF, a colocar-me a par do que aconteceu na secretaria
da UMF e na administração do JMF: o
teto ruiu e a humidade deixou o chão,
as paredes, as ligações elétricas e algum
material de apoio, num estado deplorável.
O Frei Álvaro enviou-me algumas fotografias: cortou-se-me a alma, quando as
vi. Graças a Deus que não houve danos
pessoais, nem para o Frei Álvaro, nem
para a nossa colaboradora Anabela Cerva,
que rumaram a outro local do Convento
de Leiria, contentando-se com um triste
remedeio, sem as condições necessárias
para o trabalho que as instalações colapsadas ofereciam.
Queridos leitores, desde 2008 que tenho
escrito para o JMF, histórias de vida exemplo e proveito, e artigos de formação na
área da Missão, da Evangelização e da
hagiografia (vida de santos, beatos ou servos de Deus). Até a minha própria história
sobre o combate ao cancro que me levou o
estômago e duodeno, precisamente no dia
de S. João, 24 de junho de 2008, no IPO
do Porto. Mas nunca pensei escrever sobre
um momento tão triste para a UMF e para

o JMF, pois aquele espaço de trabalho
era para nós, missionários franciscanos, o
berço e o coração de toda a evangelização
missionária franciscana em Portugal, e o
local de ligação com os nossos amigos e
benfeitores da UMF e leitores do JMF.
Mas, como missionários, não podemos
parar, e a reparação daquele local, tão
importante para nós, os frades, os amigos
e benfeitores, da UMF e leitores do JMF,
deve ser recuperado quanto antes, porque
a vida continua, os problemas são para
enfrentar e a missão não pode parar. Pedimos um orçamento, cujo resultado ultrapassará, provavelmente, os vinte mil euros.
Foi então que propus ao Frei Álvaro,
bater à vossa porta, embora ele me tenha
dito que tinha acabado de fazer o peditório para o «Pão dos Pobres de Santo
António» e lhe custava voltar a pedir
para esta despesa concreta. Mas eu disse
ao Frei Álvaro que, se a UMF não tinha
fundo de maneio, por ter já orientado
as ofertas recebidas para as necessidades
do campo de missão, os nossos queridos
leitores do JMF, e os nosso benfeitores
e amigos da UMF, iriam compreender
e não levariam a mal, se estendêssemos as
mãos à caridade, para acudir a uma situação imprevista, pois não podíamos deixar o berço e o coração da evangelização
franciscana (UMF e JMF), sujeita a uma
degradação contínua.
Eis-me aqui, portanto, a pedir aos amigos e benfeitores da UMF, e aos leitores
do JMF, a vossa ajuda, por mais pequena
que seja, porque grão a grão enche a gali-

nha o papo, ou seja, entre todos, conseguiremos o objetivo desejado de recuperar os espaços perdidos e dignificar o
trabalho feito a bem das missões franciscanas. Na verdade, não podemos pedir
apoio àqueles que são alvo da nossa mis-são, porque, se precisam, é porque não
tem. Procuramos pedir para dar, não
retendo muito tempo em nossas mãos o
que é entregue para a missão, mas agora
somos nós que pedimos, porque também a nossa casa missionária não tem
onde recorrer, senão à generosidade de
quem sempre foi generoso, por ter um
grande coração, os nossos amigos e benfeitores da UMF e os leitores do JMF. O
Senhor nos colocou à prova, mas, acredito, que, através da vossa generosidade,
nos trará alívio, conforto e consolação.
Se nos quiser ajudar faça o seu depósito

na nossa conta Santander PT50 0018
0003 5368 0518 0206 7.
A minha gratidão pessoal, enquanto
responsável por este apelo, e de todos os
frades e missionários franciscanos, pela
generosidade que não nos faltará, graças
à Divina Providência que toca o coração
de todos o que comungam connosco do
mesmo espírito missionário de S. Francisco de Assis. Obrigado, muito obrigado! Deus vos pague! Paz e bem!

ERA ASSIM A UMF

FICOU ASSIM

CAPÍTULO GERAL OFM
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

De 3 a 18 de julho de 2021, terá
lugar em Roma o Capítulo Geral da
Ordem dos Frades Menores (Missionários Franciscanos), com o tema:
Renovemos a nossa visão, abracemos
o nosso futuro.
São esperados 118 capitulares, para
este grande encontro da nossa fraternidade franciscana mundial. Esta grande
assembleia de franciscanos [OFM] de
todo o mundo realiza-se no Colégio Internacional de São Lourenço de Brindis
(Franciscanos Capuchinhos), que se
encontra muito bem situado em Roma.
Este Capítulo Geral dos Missioná-

rios Franciscanos, durante 15 dias em
Roma promete ser muito especial para
confrontarmos a realidade da nos-sa
vida com os desafios do tempo presente. Nestes tempos de incerteza em
que vivemos, nós os Irmãos Menores
damos graças a Deus pelo dom da Fé e
da Fraternidade, que para nós são uma
certeza, por todas as experiências de
Bondade e de Beleza que nos rodeiam
e por toda a Esperança que brota do
coração humano.
O Santo Padre o Papa Francisco, nomeou como seu Delegado Papal, para
presidir no dia 13 de julho ao ato de
eleição do Ministro Geral da nossa Fraternidade, Sua Eminência o Cardeal

João Braz de Aviz. Por isso, desde já
o consideramos como nosso “Cardeal
Protetor” e por ele rezamos, assim como
por todos os frutos do Capítulo Geral.
O Senhor Cardeal Braz de Avis nasceu
em Mafra, Paraná, Brasil em abril de
1947, é o atual Perfeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica.
Recebeu a ordenação sacerdotal a 26
de novembro de 1972, incardinando-se na diocese de Apucarana. Estudou
Teologia em Roma na Pontifícia Universidade Gregoriana e doutorou-se pela
Pontifícia Universidade Lateranense.
São João Paulo II, nomeou-o para Bispo

Titular de Flenucleta e Auxiliar da Arquidiocese de Vitória a 6 de abril de
1994, recebeu a ordenação episcopal
a 31 de maio do mesmo ano. Oremos
por nossos Capitulares e por toda a
nossa Ordem, para que respondamos
todos [capitulares e não capitulares]
com alegria à exortação da Carta aos
Efésios: «Levanta-te … e Cristo te iluminará» (Ef. 5,14).
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Implicações missionárias da
Fratelli Tutti
Texto: Adelino Ascenso, Presidente dos IMAG

1. Desenhavam-se diante de mim os
vultos de habitantes de uma pequena
aldeia na Anatólia Oriental, província
de Van, no coração da remota Turquia.
Avizinhava-se a noite fria e uma família
muçulmana acolheu-me na sua casa, oferecendo-me uma refeição e alojamento.
Sentei-me com os homens em redor da
comida; vislumbrava as mulheres e as
crianças numa outra sala. Gestos, sorrisos
e acenos, em substituição de palavras não
decifradas. Sentia avolumar-se, no meu
íntimo, um aroma de base comum, sustentáculo humano que rompe as barreiras de denominações religiosas fechadas.

Eles eram muçulmanos e eu era cristão,
mas a nossa fraternidade era inclusiva.
2. «Deus “criou todos os seres humanos
iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade, e chamou-os a conviver entre si
como irmãos”». Estas palavras do Documento assinado pelo Papa Francisco e o
Grande Imão Ahmad Al-Tayyeb (2019)
traçaram o estrado sobre o qual nasceu a
encíclica Fratelli Tutti, verdadeiro manancial de diálogo e amizade social. Depois
de fazer um diagnóstico das nuvens que
toldam o mundo, no qual prolifera a fragmentação aliada a um egoísmo avassalador que nos afasta uns dos outros, e de nos
colocar perante a parábola do Bom Sama-

ritano, interpelando-nos no nosso comportamento de cristãos, o Papa Francisco
aponta para mais além, apelando à «cultura do encontro» (FT 216) e ao «exercício da amabilidade» (FT 224).
3. «Encontro» e «amabilidade» são dois
substantivos que se revestem de grande
atualidade e que constituem duas colunas
nas quais se deve esculpir o edifício da fraternidade e da justiça. As religiões desempenham aqui um papel de suma importância. Não o surdo e velado esforço por
converter o outro, mas sim uma humilde e
desarmada predisposição para a escuta do
diferente que me ajuda a crescer e a reforçar a minha própria fé.

4. «Adotar a cultura do diálogo como
caminho; a colaboração como conduta;
o conhecimento mútuo como método e
critério» (FT 285). Sem dúvida que nestas
palavras, assumidas pelo Papa Francisco e
pelo Grande Imão Ahmad Al-Tayyeb, está
resumido todo um programa que exige
continuidade. A Fratelli Tutti estruturou
o rumo de imensas implicações missionárias intrinsecamente ligadas a uma cultura
do diálogo intercultural e inter-religioso. E
este começa a partir de simples experiências concretas de encontro e amabilidade,
em confiança e escuta sem reservas, tal
como o espaço criado pelos meus anfitriões naquela pequena aldeia muçulmana
na longínqua Anatólia Oriental.

Livro de memórias
Texto: Frei João Vicente, OFM

Para facilitar a evangelização, sobretudo
a primeira evangelização, é muito importante que o missionário conheça o melhor
possível a língua e os usos e costumes dos
povos a quem é enviado. Nesses usos e costumes, vistos à luz do Evangelho, há variados aspetos negativos, mas há também
verdadeiros valores que é necessário respeitar e conservar, porque também eles são
importantes e alguns deles podem mesmo
ser considerados como fazendo parte do
património espiritual da humanidade.
Bastaria pensar, por exemplo, na importância da família tradicional alargada, no
relativismo do tempo diante da importância do convívio entre as pessoas, na alegria
contagiante da dança e no sentido de festa
verdadeira na celebração dos atos religiosos, na partilha dos poucos bens que
houver para distribuir, na importância
dada aos idosos e a outras pessoas que se
tenham destacado por ações concretas em
favor de toda a comunidade, etc.
O primeiro e mais urgente aspeto da cultura local que o missionário ad gentes deve
tentar aprender é o da língua ou línguas
que são mais utilizadas pelos povos do
local onde ele residir. Depois, mais lentamente e com maior dificuldade, virão
os demais aspetos da cultura tradicional,
num desejo sincero de aprender e respeitar, não obstante o peso da sua cultura de
origem, da Europa ou doutro continente
fora da África. Efetivamente, o missionário ad gentes é alguém que sai da sua terra

não apenas para ensinar, mas também
para ir aprender com a cultura das pessoas
que vai evangelizar, sem esquecer naturalmente que a sua missão principal é o
anúncio explícito, sempre que possível, da
mensagem evangélica de que é portador.
Na Guiné-Bissau, onde vivi e trabalhei
por mais de trinta anos, esta aprendizagem da língua ou línguas locais era geralmente difícil para todos os missionários
estrangeiros, mas dum modo particular
para os missionários portugueses que aí
trabalhavam, devido ao facto de neste país
se verificar a existência de três línguas diferentes: a língua oficial (o português: para o
ensino, administração e contactos internacionais), a língua veicular (o crioulo: para
elo de ligação entre os vários dialetos ou
línguas regionais espalhados pelos quatro
cantos do país) e as línguas nacionais das
diferentes etnias do país (pepel, manjaco,
fula, mandinga, etc.)
O facto de a língua oficial do país ser a
língua portuguesa e de a língua crioula ter
origem sobretudo no português arcaico e
de não ter ainda regras gramaticais definitivamente estabelecidas, não favorecia,
infelizmente, um grande entusiasmo pela
aprendizagem do crioulo, embora esta
fosse a língua mais falada no país E isso
não ajudava certamente para uma evangelização mais aprofundada e mais facilitadora do rápido relacionamento com todas
as pessoas a evangelizar.
A posição aconselhada pelos pastores da
Igreja nos últimos anos em que estive na
Guiné era que cada missionário, na mis-

-são concreta em que se encontrasse, devia
esforçar-se por aprender a língua portuguesa, a língua crioula e uma das principais línguas nacionais da região onde a
missão se encontrava.
Pessoalmente, dado que a minha residência na Guiné-Bissau foi sempre na capital
do país e dado que durante muitos anos
trabalhei no campo do Ensino e na Administração da Diocese de Bissau, onde a
língua portuguesa era obrigatória, não
cheguei de facto a aprender bem a língua
crioula, ficando-me infelizmente por um
crioulo aportuguesado!
A título de recordação algo cómica da
minha aprendizagem insuficiente da língua crioula, nunca mais esquecerei o que
me aconteceu certo dia na catedral de
Bissau onde era pároco. Uma senhora da
paróquia, católica praticante e destacada
figura política a nível nacional, procurou-me para que a pudesse acompanhar a casa
duma sua amiga muito doente e que precisava de receber o sacramento da Santa
Unção. Nessa casa falava-se naturalmente
o crioulo. Eu, confiado em Deus e no meu
crioulo aportuguesado, aceitei sem dificuldade o pedido e, ao chegarmos diante
da casa dessa mulher doente, a senhora
da minha paróquia tocou a campainha e
veio abrir a porta uma mulher dessa família que, ao ser-lhe perguntado como se
encontrava a nossa doente, informou em
voz baixa e visivelmente acabrunhada: - I
discansa! (faleceu!)
Então eu, julgando ter entendido facilmente a informação, adiantei-me e res-

pondi rapidamente: - Ai a doente está
ainda a descansar? Não há problema. Eu
posso voltar mais tarde!...
Perante esta resposta, a mulher bem
conhecida na minha paróquia olhou para
mim com um olhar de misericórdia e de
compreensão e limitou-se a informar-me:
- Não, a nossa doente faleceu! Perante isto,
eu engoli em seco e nesse momento tive
vergonha do meu crioulo aportuguesado
e insuficiente.
Depois deste acontecimento e até hoje,
esta recordação cómica e mal sucedida
nunca mais me saiu da memória. Recordação desagradável, mitigada apenas pela
satisfação de ter aprendido como os crioulos guineenses têm uma ideia tão expres-siva e rica para caraterizar a realidade da
morte humana: um descanso final diante
de todas as agruras da vida neste mundo.
Agruras que infelizmente os guineenses
conhecem muito bem!
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Fanciscanos em Cuba
Texto: Frei Paulo Duarte, OFM

Antes da revolução cubana havia
naquela ilha 104 frades franciscanos
distribuídos por 17 conventos em várias
regiões. Atualmente só há seis franciscanos em Cuba, destes seis, quatro são
provenientes de outros países (México,
Estado Unidos, Guatemala e Irlanda) e
dois cubanos, um dos quais fez a profissão solene no ano de 2020 e foi ordenado Diácono nos finais de janeiro de
2021, o outro, agora com oitenta anos,
regressou a Cuba já como sacerdote em
1960, pouco depois dos revolucionários
assumirem o poder. Também há frades
cubanos de votos temporários que estudam teologia na República Dominicana,
há igualmente vários jovens interessados
em abraçar a vocação franciscana. Os
Irmãos vivem em duas Fraternidades em

Havana, na capital cubana.
A presença franciscana em Cuba é uma
delegação semiautónoma da Província
Franciscana de Aránzazu (Cantábria,
Espanha) desde junho de 2020 e faz
parte da Custódia Franciscana de Nossa
Senhora da Esperança (com outros países, como: República Dominicana e
Porto Rico).
Cuba não é dos países mais fáceis para o
exercício da missão, é o que demonstra
a experiência de muitas Congregações
que têm tido dificuldade para acolher os
candidatos idóneos e dispostos a entrar
nas Fraternidades da Vida Consagrada.
Mesmo assim há sempre a esperança qua
frades de outras nações venham reforçar
as fraternidades franciscanas de Havana
e dar-lhes mais força.
Por agora o nosso trabalho em Cuba é
uma presença e um acompanhamento
de muitas pessoas que durante muitas

décadas, foram vítimas de perseguição e
de intolerância religiosa, cuja confiança
é preciso recuperar e oferecer-lhes razões
de esperança. Além da pastoral paroquial, queremos conhecer as necessidades da Igreja local, para melhor a servir,
organizando missões populares por
todo o país. Um sonho antigo dos missionários franciscanos é abrir uma nova
Fraternidade fora de Havana, e provavelmente recuperar uma presença histó-

rica e muito significativa, que pertence
indiscutivelmente à Ordem Franciscana
e de onde muitos frades franciscanos, ao
longo dos séculos, partiram em missão
por todo o país.
O futuro dos missionários franciscanos
em Cuba dependerá em muito do incremento e da formação adequada das vocações locais à vida franciscana, o que não
exclui também a chegada a Cuba de mis-sionários franciscanos de outros países.

Franciscanos na Líbia
Texto: Anabela Cerva

Dos séculos XII ao XVII os cristãos presos e feitos escravos pelos corsários formaram a primeira comunidade religiosa,
que na Líbia introduziram originariamente o cristianismo. A missão franciscana em Trípoli foi fundada em 1643 e
só em 1912, foi elevada a Vicariato Apostólico pelo Papa Pio XI.
A vida religiosa e a fé cristã tiveram
grande esplendor na Líbia, tanto assim
que em 1952 se começou a celebrar
publicamente a procissão do Corpo de
Deus. As coisas mudaram desde que no
dia 1 de setembro de 1969 um grupo de
oficiais, comandados por Muammar

Gaddafi, reclamou o poder do estado e
fundou a República Árabe da Líbia.
Em julho de 1970, o conselho revolucionário que tinha tomado o poder,
ordenou a expropriação dos bens dos
cidadãos italianos, assim como os bens
eclesiásticos e em setembro do mesmo
ano foi expulso da Líbia o Vigário
Apostólico de Benghazi. Na mesma
altura a catedral de Trípoli foi encer-rada e transformada em mesquita.
O governo líbio cedeu a igreja de São
Francisco de Assis, como lugar de
culto para a comunidade católica, o
que permite que esta igreja seja a única
igreja católica aberta e a funcionar até
ao presente em Trípoli.
Com a revolução de 2011, muitos fra-

des franciscanos e todas as Congregações femininas, exceto as Filhas da
Caridade da Madre Teresa de Calcutá,
abandonaram o país. Atualmente, a
presença da Igreja em Trípoli resume-se a seis Irmãs, ao Vigário apostólico,
Dom Frei George Bugeja, OFM, ao Frei
Magdy Helmy, OFM do Egipto. Em
Benghazi há só dois franciscanos; um
é o Frei Sandro Overend Rigillo, que
exerce as funções de Administrador
Apostólico e o Frei Piotr Borkowski,
franciscano natural da Polónia.
Os últimos anos não têm sido fáceis,
devido às diversas situações de lutas,
guerras e instabilidades, com um
enorme aumento do número de emigrantes e refugiados. Com a marcação

de eleições para o próximo dia 24 de
dezembro de 2021. O serviço diplomático das embaixadas e consolados recomeçam a reabrir e a funcionar, assim
como os trabalhadores estrangeiros do
Egipto, Malta, da Turquia e de outros
países estão a regressar. Atualmente os
franciscanos na Líbia atendem muitos
cristãos Filipinos, Nigerianos e Sudaneses (do Sudão do Sul) e outras comunidades mais pequenas em número,
provenientes da Índia e da Costa de
Marfim.
É uma missão com características
muito próprias, devido à situação geopolítica e aos imensos problemas humanos naquela região.
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