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A União Missionária Franciscana deu corpo ao projecto «Kunfundiça»

Jovens Leigos Missionários evangelizaram através da cultura
Desde o início deste ano 2006 o nosso Mensário, juntamente com
a União Missionária Franciscana (UMF), divulgou o projecto «Kunfundiça», que em língua local significa educar. No passado mês de
Agosto esteve no Chimoio um grupo de seis jovens em missão que
concretizou, segundo nos disseram as Irmãs Salvatorianas, de forma
exemplar, esse trabalho na área do ensino. Esperamos prosseguir no
próximo ano, com um grupo, esse apoio missionário segundo nos foi
proposto pelos que beneficiaram desse trabalho. Achámos por bem
tornar pública a avaliação que nos enviaram, bem como a carta que
dirigiram ao Procurador Nacional da UMF

É

com o coração repleto de alegria
que estamos agradecendo o lindo presente que recebemos de Portugal: os seis missionários enviados pela
União Missionária Franciscana - David
Fernandes, Ângelo Fernandes, Catarina
Franco, Paula Moita, Filipa Cardoso e
Catarina Capucha.
Foram dias ricos de vivência, de relações humanas pautadas na simplicidade, partilha, respeito, inculturação,
aprendizagem dinâmica e criativa com
muita competência e ética profissional.
Constatamos, com satisfação, que
as necessidades apresentadas como
sugestão foram todas desenvolvidas
e trabalhadas com competência pela
equipa enviada, garantindo maior segurança pedagógica aos professores
tanto da Educação Infantil como do Ensino Primário.

Admirável foi a forma pedagógica das actividades, ensinando através da prática,
do lúdico, tendo sempre muito presente
a realidade dos educandos. O tempo foi
pouco, mas muito bem aproveitado.
Desde o primeiro dia, o relacionamento
com as crianças e com todos os trabalhadores da Escola foi marcante pelas
atitudes de acolhimento, carinho e igualdade, facilitando assim maior aproximação e eficiência no desempenho dos trabalhos. A postura em sala de aula foi um
ponto bastante falado e assumido por
todos os professores da nossa Escola.
No decorrer das duas semanas desenvolveram ainda em conjunto a planificação semanal, dando maior ênfase
às actividades visuais, com fantoches
para contar histórias, recortes, colagem,
pintura e barro. Tudo regado com muito

dinamismo, criatividade e movimento.
Aconteceram também dois encontros
específicos de formação, aos sábados
pela manhã, com o objectivo de avaliar,
planificar e introduzir novos conteúdos.
Como resumo, podemos expressar em
algumas palavras a experiência vivida
pela Equipa que esteve connosco: amou,
brincou, trabalhou, ensinou, evangelizou
e serviu! A nossa Escola hoje está, com
certeza, enriquecida e agradecida por
essa vossa iniciativa.
São gestos nobres que
nunca poderão ser esquecidos.
Para nós e para toda a
comunidade fica o testemunho de pessoas que
têm consciência do seu
«vir ao mundo» e deixar marcas positivas do
amor de Deus, são pessoas que sabem o valor
da vida, da doação e do
serviço voluntário. Só
pessoas de alma grande
sabem «perder tempo»
com coisas simples e
com gente tão oprimida e
empobrecida.

Obrigada, mais uma vez, ao Frei Vítor
Rafael e a toda equipa de Missionários
que esteve connosco nestas três semanas de Agosto de 2006. Desejamos mui-

ta paz, alegria e motivação para prosseguir essa divina missão de «Evangelizar
Educando».
Fraterno e afectuoso abraço das Irmãs
Salvatorianas.
Irmãs Lucila, Catarina, Inês e Pagliarini
Escola Comunitária do 1º Grau
«Mwana Unerufaro»
Chimoio - Moçambique

Alguns dos alunos da Escola onde os jovens dinamizaram acções educativas
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uerido Frei Vítor Rafael,
nosso amigo e companheiro na
jornada missionária. Paz e Bem!
Palavras são palavras e estas passam,
mas experiência vivida é o que de mais
profundo a gente consegue guardar e
viver. Confesso que esta sua «Equipa
Missio-Pedagoga» tão jovem, porém tão
adulta e responsável, foi a grande ajuda
que tivemos nos últimos tempos.
Quero, em meu nome e em nome de
todos os docentes, pais e crianças,
agradecer mais uma vez dizendo:«Deus
vos pague!». Deus vos pague com as
melhores bênçãos, luzes e graças para
que vosso espírito franciscano e missionário possa, a cada dia que passa, ser
mais espalhado por este mundo tão anti
‑franciscano.

Fotomontagem com as instalações da escola e uma aula dada por professor local

Como sugestão, gostaríamos que esta
mesma equipa voltasse no próximo ano
para dar sequência ao processo iniciado,
retomar as lacunas que ficaram a desejar
e dar acompanhamento adequado para
que sejam verdadeiramente mediadores
de um saber consciente e libertador.

Não poderia deixar de expressar a presença carinhosa, atenta a tudo e a todos
em seu ministério de coordenador, do jovem David. Posso fazer a seu respeito a
seguinte comparação: foi a linda Violeta
escondida entre as verdes folhas da esperança, exalando seu suave perfume,
dizendo-nos sem palavras «aqui estou
para fazer a Tua Vontade, Senhor»! Obrigada, David. Você mostrou que é capaz
de muito, pois seu espírito é de um verdadeiro seguidor de Francisco de Assis.
Continue assim e poderá levar muitas
pessoas ao Pai. Agradecer também

ao Salvador Armando, com seu sorriso
sempre muito pronto e próprio de quem
já entendeu o que significa partilhar de
seus dons, de seu tempo em benefício
do Reino.
Frei Vítor: infelizmente não nos foi possível atender aos missionários no tocante
às refeições em nossa casa. O motivo
não foi a questão financeira, mas o tempo disponível para que tudo acontecesse
conforme havíamos planificado. Houve
alguns imprevistos: malárias e viagens.
Eu e a Ir. Maria estivemos fora vários
dias. Creio que para uma próxima vez
poderá ser diferente. Neste particular
agradeço a prontidão da equipa em se
adaptar à realidade.
Agora estão eles de partida. Vão, mas
com toda a certeza ficarão em nossos
corações, em nossa acção junto às crianças, como luzes a brilhar nos momentos
de maior necessidade. Que o Bom Deus
os recompense por tudo.
Aguardamos o Frei com muito carinho
para juntos vermos os próximos passos
em nossa caminhada conjunta. Para
você, Frei Vítor, nossas preces, amizade
e muita força.
Com ternura, o nosso abraço.
Pelas Irmãs Salvatorianas
Irmã Lucila

FFP em Peregrinação Anual
A Família Franciscana Portuguesa reuniu-se em Fátima
para celebrar, em multiplicidade de carismas, um mesmo
dom: Francisco de Assis

Pág. 3

UMF na Madeira
Frei Vítor Rafael e Frei Marques de Castro peregrinaram
pelas comunidades paroquiais
da Ilha da Madeira propondo a
ousadia da Missão
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Setúbal em Festa
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EDITORIAL

uns Escoto

outor
Mariano,
Doutor da lmaculada Conceição, Doutor do Verbo Incarnado,
Doutor Subtil... títulos que lhe foram dando
e que assentam maravilhosamente no nosso Beato. E não são títulos honoríficos, vazios, mas que correspondem à doutrina por
ele exposta e defendida nos seus escritos e
nas cátedras universitárias onde ensinou

Neste mês de Novembro
vamos dar por terminado mais
um ciclo litúrgico com a Solenidade de Cristo Rei. Nesta
celebração a Igreja convidanos a meditar no mistério da
Vida de Jesus e Sua pregação:
anúncio do Reino de Deus.
Jesus não é o Rei de um
mundo onde impere a mentira, a injustiça e o medo. Ele
anuncia e reina num reino de
Verdade que é luz, iluminando o caminho amoroso que Ele
próprio percorreu na Sua vida
até à Sua glorificação da cruz
e nos revela a missão reconciliadora de anunciar e viver a
Verdade: «Se vim a este mundo, foi para dar testemunho da
Verdade. Todo aquele que é da
Verdade escuta a Minha voz».
Seguir a Verdade é tarefa
nossa, que queremos ser não
somente cristãos de nome,
mas de vida vivida com DeusAmor.
A Festa de Cristo Rei celebra Cristo como Rei bondoso
que, como Bom Pastor, conduz
a Igreja peregrina para o «redil do Céu»: «Vinde, benditos de meu Pai, recebei como
herança o Reino que vos está
preparado».
Iluminados pelo «Trono da
Cruz» e obedientes ao chamamento do Senhor, vamos
continuar o anúncio do Reino, construindo a Igreja com
o nosso trabalho missionário,
cuja actividade está longe de
terminar.

João Duns Escoto nasceu na Escócia por volta de 1265. Seu tio, Frei Elias Duns, guardião
do convento franciscano de Dunfries, levou-o
consigo, ainda ele não tinha 15 anos. Aí recebeu a primeira instrução e entrou na Ordem
Franciscana, então já fortemente implantada
na Inglaterra.
Enviaram-no para Oxford a fim de continuar
os estudos, sobressaindo pela sua piedade
e inteligência. Quanto a esta, parece que ao
princípio sentiu tantas dificuldades que esteve
para desistir dos estudos. Conta-se que Nossa
Senhora lhe apareceu em sonhos e lhe assegurou que todas as dificuldades se dissipariam
se ele se comprometesse a orientar os seus
trabalhos e sabedoria para a publicação e louvor dos merecimentos de Maria.
Depois de ordenado sacerdote (17 de Março
de 1291) foi enviado para Paris e aí estudou
de 1293 a 1297. Tirado rapidamente o grau
de Doutor e depressa passou dos bancos de
aluno para a cátedra de professor. De alguma
forma eclipsou logo os outros com o brilho do
seu ensino. Por causa da perspicácia da sua
inteligência e pela facilidade com que resolvia
todas as questões filosóficas e teológicas que
lhe punham, logo lhe deram o título de Doutor
Subtil.
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Morreu repentinamente em 8 de Novembro
de 1308, depois de uma disputa com os hereges begardos. Estes hereges, entre outras
doutrinas, afirmavam que o homem é capaz de
atingir a impecabilidade, e quando a atingisse
podia abandonar o jejum, a oração, desprezar
a autoridade e abandonar-se às inclinações
dos instintos.

2º) O Primado absoluto de Cristo, de
onde viria, séculos depois, a festa de Cristo
Rei e Senhor do universo.
3°) A vinda de Jesus ao mundo não foi
condicionada pelo pecado. A incarnação
do Verbo na natureza humana de Cristo só
tem a sua legítima justificação no amor infinito de Deus e não na previsão do pecado
do homem. Escoto está convencido que o
amor é o modo de ser, de estar e de agir
de Deus.
4°) O Cristocentrismo, se não explícito,
pelo menos implícito, depois explicitado
pela Escola Escotista.

Os principais pontos doutrinais de Escoto (hoje
aceites pelos teólogos, mas então novidades
que muitos estranhavam e combatiam) são:

5°) O primado da vontade sobre a inteligência. A vontade é que torna o homem
livre.

1º) A lmaculidade de Maria. Ao expor a
sua doutrina a favor da lmaculada Conceição, alcançou ele os maiores triunfos académicos. Lembremos que a definição dogmática da Imaculidade de Maria só se deu
em 8 de Dezembro de 1854, pelo Papa Pio
IX. Entre outros argumentos dizia Escoto:
Deus tinha poder para isentar Maria da cul-

Em 20 de Março de 1993 o Papa João Paulo II
beatificou-o, estendendo o seu culto, que sempre lhe fora prestado em Colónia e em Nola, a
toda a Igreja.
Escoto, exemplo de santo e de sábio!
Frei Marques Novo, OFM

Regressou depois a Paris como professor. Mas
o seu professorado foi interrompido devido a
uma disputa entre Filipe IV, o Belo, e o Papa
Bonifácio VIII. Escoto pôs-se do lado do Papa e

Foi uma riqueza espiritual muito
grande que experimentámos. Foram
desenvolvidos temas de grande interesse neste retiro, que para nós foi
muito enriquecedor. Tendo a fé várias dimensões para ser vivida, crescemos assim mais na fé e amor a
Deus e aos irmãos.

Rev. Frei Vítor Rafael,
Estou a escrever de Santa Marta
de Portuzelo. Chamo-me Maria Júlia, sou viúva há 23 anos e venho falar-lhe do meu retiro em Fátima, na
Casa de Nossa Senhora do Carmo,
no passado mês de Agosto.
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De 1304 até 1307 ensinou de novo em Paris.
Em 1304 o Geral da Ordem Franciscana, Frei
Gonçalo Hispano, propô-lo para ser promovido
a Doutor e assim alcançou o grau de Mestre
e Professor ordinário de Teologia. Em 1307 o
mesmo Geral enviou-o para Colónia para ensinar no Estúdio que os Franciscanos aí tinham.

pa original. Se podia, convinha fazê-lo, porque ela seria a Mãe de Jesus. Se convinha
fazê-lo, então fez.

Como professor comentou as «Sentenças» de
Pedro Lombardo, em Cambridge (1297-1300)
e em Oxford (1300-1301).
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por isso foi obrigado a deixar a França no prazo
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Como baptizados, temos o compromisso de praticar a caridade e
despertar para a fé os não crentes,
que é a missão primordial da Igreja.
Hoje, na Igreja que nós somos, é necessário estarmos abertos à acção
do Espírito Santo, deixando-nos purificar pelo fogo do seu amor na
transformação da sociedade, tornando-a mais humana e mais fraterna, e na purificação da Igreja, para
que seja sinal de salvação.

S

que nos dispensaram e pelo carinho
com que nos receberam. Fiquei muito contente quando vi os jovens que
regressaram de Moçambique. Tive
saudades, pois vivi 11 anos no Norte, ou seja em Nacala, onde trabalhei com os Missionários.
Também fiz férias apostólicas em
Portalegre e Castelo Branco e fizemos de tudo no nosso apostolado.
Foi um tempo muito rico para mim,
porque me senti muito realizada…
Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nos destes com o retiro para melhor Te conhecermos,
para melhor Te amarmos.
Felizes nos despedimos até ao
próximo ano, se Deus quiser. Com
fraternas saudações da irmã em
Cristo.
Maria Júlia
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Uma vez mais, conduzidos por
Francisco e sob o manto protector da Virgem de Fátima, a
Família Franciscana concentrou-se na Cova da Iria, celebrando «a graça da vocação
franciscana». Foi nos dias 7 e
8 de Outubro
É a trigésima quarta vez que tal
acontece. É um Encontro que os
«filhos de Francisco» já não dispensam e que serve para cimentar amizades e fomentar o carisma que a todos deve unir.
Ainda que repetido todos os anos
no primeiro «fim de semana» do
mês de Outubro, há sempre novidade, pelos temas apresentados
para reflexão e graças à imaginação de quem programa as actividades. No final, todos regressam
com saudade, com vontade de
voltar no próximo ano...
Vi com alegria que o «espírito
franciscano» penetra cada vez
mais intensamente na vida dos
jovens, largamente representados
nestes encontros, sinal de garantia
no futuro.



No Centro Pastoral Paulo VI, nas
actividades aí realizadas, entre os
elementos da JUFRA (Juventude
Franciscana) e não só, via-se estampada nos rostos e traduzida
nas atitudes essa alegria que contagiava os menos jovens.

- Senhor, que queres que eu faça?
- foi a pergunta feita por Francisco.
- Vai e repara a minha Igreja - foi a
resposta do Crucificado. Programa
de vida que tem validade nos nossos dias e que nos compromete a
todos nós.

Os estandartes das diversas Fraternidades da OFS (Ordem Franciscana Secular) presentes nos
momentos fortes da Peregrinação
foram também uma indicação de
que Francisco de Assis está vivo
por esse Portugal fora, do norte
ao sul, sem esquecer as ilhas dos
Açores e Madeira.

Como dizia Frei Isidro Lamelas,
OFM, à Agência ECCLESIA, encontrávamo-nos em Fátima para «celebrar a graça da vocação franciscana, porque a partir daqui é que
surge o desafio de fazer o que São
Francisco fez». E, relativamente
aos 800 anos da celebração da
sua conversão, acrescentava que
«o mais importante não são as comemorações, mas sim o que daí
advém. E o importante é desafiar
para agir como ele o fez».

Este ano a Peregrinação, em que
começámos a celebrar «a graça da
vocação franciscana», teve como
tema de fundo a pergunta feita por
Francisco perante o Crucifixo de
São Damião, em 1206, no início
da sua conversão: «Senhor, que
queres que eu faça?». O tema foi
magnificamente desenvolvido, na
tarde do dia 7, em sessão multimédia, com imagens elucidativas,
a cargo dos Irmãos Conventuais,
no enorme anfiteatro do Centro
Pastoral Paulo VI, a rebentar pelas
costuras.

Para além do momento acima referido e da «Saudação a Nossa Senhora» na «sua Capelinha», após
desfile compacto dos milhares de
franciscanos presentes no recinto,
houve uma outra celebração que
novamente encheu o anfiteatro.
Pelas 18H30 iniciava-se a Eucaristia solene, concelebrada por algumas dezenas de sacerdotes da
Família Franciscana. Momento alto
da mesma, já na parte final, foi a
entrega da «Cruz de São Damião»
aos leigos franciscanos, como que
a dizer que também eles têm que ir
pelo mundo «restaurar a Igreja de
Cristo». Tal gesto, como lembrou
ainda Frei Isidro Lamelas, presidente da celebração, era também
um apelo à conversão:

Pormenor do cortejo de entrada no recinto do Santuário de Fátima
cana, nomeadamente na recitação
do terço, que antecede a Eucaristia. Esta foi presidida por Dom Manuel Clemente, Bispo Auxiliar do
Patriarcado, que, na homilia, não
deixou de fazer significativa referência aos motivos que nesse dia
congregavam a Família Franciscana, prostrada aos pés da Virgem
de Fátima.
Durante estes três anos, que antecedem 2009, em que lembraremos o VIII Centenário da aprovação da Ordem por parte do Papa
Inocêncio III, nascendo assim

«oficialmente» a Ordem dos Frades Menores, vamos continuar a
«celebrar a graça da vocação franciscana». Será oportunidade para
cada um de nós, à semelhança de
Francisco, se interrogar: «Senhor,
que queres que eu faça?».
Que cada um de nós também, tal
como Francisco, seja capaz de entrar no seu íntimo e ter a coragem
de fazer a «mudança» necessária
para poder celebrar com alegria a
graça da sua vocação.
Frei Marques de Castro, OFM

«Assim como São Francisco de
Assis, quando jovem, tomou
a opção de mudar a sua vida,
queremos que estas iniciativas
toquem os jovens» - frisou o
Presidente da Família Franciscana Portuguesa.

Aspecto geral do Centro Pastoral Paulo VII durante as actividades da Peregrinação

Da Guiné-Bissau chegaramnos notícias que queremos
partilhar com todos vós. Aos
nossos Irmãos Missionários
da Custódia São Francisco desejamos os maiores sucessos
no seu trabalho de Evangelização
Retiro da
Família Franciscana
De 12 a 15 de Setembro, no Centro de Espiritualidade de N’Dame,
realizou-se o já «tradicional» Retiro da Família Franciscana, aberto a Frades Menores e Irmãs da
Família Franciscana.
Este ano, o Retiro foi orientado
pelo Frei Luís de Oliveira, Guardião da Fraternidade da Cúria da
Província dos Santos Mártires de
Marrocos de Portugal e Secretário da mesma Província. O Retiro
teve cerca de 40 participantes,
decorrendo em ambiente verdadeiramente animador. O próprio

orientador do Retiro manifestou a
sua satisfação pelo ambiente que
todos ajudaram a criar e mostrou
disponibilidade e gosto para poder regressar à Guiné-Bissau em
trabalhos semelhantes.
Dia 16 de Setembro celebrou-se
o «Dia Franciscano» com a presença de irmãos da Ordem Franciscana Secular.
Profissões temporárias
e renovações de votos
Na comunhão do mesmo carisma, os irmãos e irmãs franciscanos alegraram-se por se encontrarem de novo em fraternidade
(na igreja e na mesa da refeição)
e por poderem participar na profissão religiosa de dois irmãos
(Frei Benício Luís N’Fitcha e Frei
Boaventura da Silva) e na renovação de votos de seis professos
simples da Guiné e um (Frei Ivano) da Província de Veneza, este
último em «ano franciscano» na

As cerimónias de Domingo, 8 de
Outubro, embora com o programa
próprio do Santuário, tiveram activa colaboração da Família Francis-

Momento celebrativo presidido pelo Presidente da Família Franciscana Portuguesa

realidade da nação e da Igreja
guineenses.

oferecidos aos novos Postulantes
crucifixos de São Damião.

Deus seja louvado pelos irmãos
que nos continua a dar e pela
Família Franciscana que continua
a crescer nesta terra promissora
da Guiné-Bissau!

Após a cerimónia religiosa foi
servido um jantar fraterno na
residência dos frades. Para a
posteridade, aqui se registam os
nomes dos cinco simpáticos Postulantes: Máximo Capina, Bonuar Encua, Vitorino Có, Martinho
N’Chalá e António Tchami.

Início do Postulantado

Para todos pedimos orações!
Fiquemos solidários com o Mestre, Frei Mariano de Freitas, e a
equipa formativa local, de modo
a que todos os frutos esperados
desta primeira etapa da formação inicial possam ser alcançados. Paz e Bem!
Frei Paulo Duarte, OFM

No dia 23 de Outubro, às 19H30,
em Nhoma, fez-se a abertura
oficial do Postulantado OFM para
2006/07.
O acto decorreu de maneira bastante familiar na igreja da Missão,
com a presença do Custódio, dos
três confrades de Nhoma, do Secretário da Custódia e de alguns
elementos da comunidade paroquial local.
A cerimónia, presidida pelo Custódio, Frei João Dias Vicente, foi
integrada na recitação de Vésperas. Simbolicamente foram

Participantes no Retiro da Família Franciscana da Guiné-Bissau
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Presença Franciscana
no Sri~Lanka
A presença franciscana no
Sri‑Lanka, já está na fase de
refundação, depois que a Província das Filipinas tomou a si
a responsabilidade, em 1995.
Há duas fraternidades na ilha:
uma na capital, Colombo, com
o noviciado, e outra em Kandy,
com os professos estudantes
de filosofia e teologia.
Actualmente há onze candidatos locais, dos quais dois são
aspirantes, um é postulante,
três são noviços e cinco são
professos solenes estudantes.
Há, também cinco Frades Missionários Filipinos que acompanham os jovens no processo
de formação, apoiam a Família
Franciscana e iniciam os primeiros passos pastorais.
O maior desafio local é o problema inter-étnico. Com 18% da
população, a etnia minoritária
dos Tamil está em luta armada
com a etnia Cingalesa, maioritária (74%) e que está no poder.
A prolongada luta acirrou de tal
forma os ânimos que as duas
etnias já não conseguem conviver, nem em comunidades religiosas. Os Frades Menores e as
Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria são os únicos que
têm professos provenientes das
duas etnias. São um forte sinal
de comunhão e de unidade na
diversidade e representam o
primeiro esforço dos Franciscanos em favor da reconciliação.

Missionário
na EternidadE

Sempre procuramos ser agradecidos e recordar os que colaboram com as Missões Franciscanas. Por isso é que muitas
vezes o nosso Director procura
tornar público os que ao longo
de anos a fio foram missionários por amor.
O Sr. Domingos Martinho dos
Santos foi um colaborador
exemplar das Missões. Muitos
foram os anos em que marcou
presença no Retiro anual da
União Missionária Franciscana
em Fátima. Zelador incansável!
Com o entusiasmo que lhe ia
na alma divulgava e promovia a
imprensa missionária: o Calendário, a Agenda e o Almanaque
de Santo António.

P

ara melhor entendermos o respeito e o acolhimento manifestado pelas missões, importa recordar as
raízes históricas desta atitude impressa no coração das gentes.
A presença dos Franciscanos no
arquipélago remonta ao tempo da descoberta e povoamento destas ilhas. Ao
longo de todo o século XV, os Franciscanos – primeira Ordem religiosa missionária – assumiram os destinos da
educação e das primeiras paróquias
que foram surgindo na vertente sul da
ilha. Aqui se constituiu a primeira diocese fora do território continental, sendo esta criada a 12 de Junho de 1514
por Bula do Papa Leão X.
A Diocese do Funchal foi ainda elevada à dignidade de Arcebispado em
1533, tendo por sufragâneas as dioceses de Angra do Heroísmo, Cabo Verde, São Tomé e Goa, estendendo‑se,
deste modo, a sua jurisdição até ao
Oriente. Esta diocese viu chegar e partir muitos missionários para terras de
além-mar. Daí o carinho e natural apreço que a presença dos missionários
sempre suscita na alma e no coração
deste povo. O acolhimento demonstrado à equipa da Procuradoria Nacional
da União Missionária Franciscana é
disso testemunho.
O Frei Marques de Castro constitui, de há 30 anos a esta parte, uma
presença habitual nestas terras do
Atlântico. No dia 10 de Outubro regressou uma vez mais, na companhia do
Frei Vítor Rafael, Procurador Nacional
da UMF. Os dois, acompanhados pelo
Frei Nélio Mendonça, Procurador local
da UMF, percorreram várias paróquias
da Diocese, transmitindo a gratidão
dos missionários e dos povos a quem
procuram servir.

O Presente
unido ao Passado
Esta animação missionária estendeu-se por muitas paróquias, desde
Santana e Ilha de São Jorge, passando por Machico até ao Loreto e Arco
da Calheta. Na impossibilidade de fazermos uma referência detalhada sobre todas e cada uma das actividades
realizadas, faremos uma referência
aleatória a uma ou outra.
Assim, no dia 12 visitámos a paróquia de São Francisco Xavier na
Calheta. Acolheu-nos o pároco, Padre
Manuel Ramos, que fez as honras da

casa, guiando-nos desde a antiga capela de São Francisco Xavier até ao
novo templo de construção recente.
Celebrando-se nesse dia a Festa de
Nossa Senhora do Rosário, a Igreja
encheu-se com os fiéis que vieram
prestar filial homenagem à Mãe do
Céu. Presidiu à Eucaristia o Frei Vítor,
fazendo uma referência a São Francisco Xavier e Santa Teresa do Menino Jesus, padroeiros das missões. No
fim, organizou-se a procissão de velas
que percorreu as ruas da localidade
ao embalo das Avé-Marias. Frei Castro encerrou a celebração com umas
palavras de gratidão às Zeladoras
e Benfeitores das missões. O pároco não permitiu que saíssemos sem
antes ter partilhado connosco a sua
mesa e amizade.
Não podemos deixar de referir a
nossa amiga e zeladora de longa data,
Sra. Inês Abreu, que dinamizava toda
a paróquia em prol das missões franciscanas. Embora doente, recebeu-nos
em sua casa com o costumado testemunho de fé e amizade que sempre
devotou para com os irmãos de São
Francisco. Que o Senhor a recompense por tanto bem realizado em favor
do Evangelho! Uma das tarefas mais
nobres de uma zeladora consiste na
oração incessante pelos missionários e
pelo povo a eles confiado.
No dia 17 de Outubro visitámos a
paróquia de Santa Cruz, situada junto ao aeroporto. Ainda noite escura,
partimos pela via rápida em direcção
à Igreja. O pároco, Cónego Agostinho
Carvalho, acolheu-nos com o seu característico sorriso, com ele celebrámos a Eucaristia às 8 horas, logo seguida de um encontro com as Irmãs da
Ordem Franciscana Secular, Zeladoras
e Amigos das Missões Franciscanas.
Este encontro serviu para aproximar as
duas margens de uma única realidade:
a missão «ad gentes» (em África) e a
missão daqueles que rezam e trabalham na retaguarda.
Com a ajuda de um filme (Power‑Point), elucidativo sobre a actividade missionária dos franciscanos,
desfizeram-se distâncias e algumas
interrogações. No final, as irmãs da
OFS e o pároco tiveram a gentileza de
nos presentearem com um pequeno
‑almoço muito fraterno. Partimos com
a sensação de termos estado em casa,
tendo regressado ao Funchal pelo Santo da Serra e Camacha, a fim de distribuirmos material de apoio às missões.

Foi com pesar que recebemos
a notícia do seu falecimento. O
Senhor chamou-o para Si a 17
de Maio de 2006. Nascido em
1917 em São Pedro da Cova,
partiu para o Pai com os seus
robustos 89 anos.

No dia 18 realizámos programa
idêntico em Santana e Ilha de S. Jorge. Desta vez, quis a providência que
chegássemos com uma hora de antecipação. Deste modo, procurámos
«matar o tempo» com um périplo por
esta cidade nortenha e uma visita fraterna às Irmãs Franciscanas de Nossa
Senhora das Vitórias que sempre colaboram, tão gentilmente, na venda do
material missionário.
Aproximando-se a hora, o Frei Vítor
quedou-se pela paróquia de Santana,
tendo ali celebrado a Eucaristia às 19
horas, na companhia do pároco local,
Pe. Rui Pontes. Entretanto, a restante
equipa serpenteava o asfalto húmido
em direcção à Ilha, freguesia quase
escondida por entre os vales de um
verde e de um silêncio quase paradisíacos. Ali celebrou-se a Eucaristia pelas
20 horas, presidida pelo Frei Castro e
concelebrada pelo pároco e pelo Frei
Nélio. Mergulhados no silêncio da noite, regressámos por uma nova estrada, rasgada na encosta da montanha
em direcção à cidade de Santana.
À chegada a Santana não encontrámos o Frei Vítor… Fomos descobri‑lo na cozinha das Irmãs Vitorianas
em alegre cavaqueira. O Frei Nélio
tentou o resgate possível, mas em
vão. Finalmente, apareceu o Frei Castro à procura dos primeiros e rendido
ficou à hospitalidade tão franciscana e
singela das irmãs que partilharam connosco a sua refeição. Agradecemos o
gesto fraterno em terras tão distantes
e, devagarinho, regressámos à cidade
do Funchal.
Para além destes lugares, visitámos ainda as paróquias do Estreito de
Câmara de Lobos, Encarnação, Sagrada Família, São Sebastião, Estreito
da Calheta, Porto da Cruz, Achada de
Gaula, Socorro e Machico.
De referir ainda o Encontro havido
com as pessoas que compõem o Movimento Esperança e Vida (MEV) e uma
entrevista na «Rádio Jornal da Madeira», com a devida transposição para o
«Jornal da Madeira», no suplemento
dominical «Pedras Vivas», ajudando,
deste modo, a levar ainda mais longe
a mensagem missionária.

E tudo terminou
em Festa

Aqui fica o nosso obrigado e
também o de todos os que beneficiaram do seu trabalho.
«Senhor, Vós levastes aquele
que nos era tão querido, mas a
sua memória ficará gravada nos
corações de todos os que o conheceram e amaram».

Celebração da Eucaristia de encerramento das actividades missionárias

O momento reacritivo contagiou todos os participantes

Finalmente, no dia 22, «Dia Mundial
das Missões», realizou-se a tradicional
«Festa das Missões», no Mosteiro
de Santa Clara, onde vivem as Irmãs
Franciscanas Missionárias de Maria.
As Irmãs disponibilizaram o espaço
e empenharam-se na preparação da
festa missionária. Houve uma adesão
muito grande das pessoas. Iniciou-se
com a abertura da Exposição de Artesanato (bordados, tapeçarias…), pelas
10 horas, cuja venda reverterá a favor
das missões. Às 11H15 o Frei Vítor

presenteou-nos com um filme baseado
na mensagem do Papa Bento XVI, «O
Amor, Fonte da Missão». Aproveitou a
circunstância para esclarecer e renovar o empenho e dedicação em favor
das Missões Franciscanas.
A Eucaristia, presidida pelo mesmo, cerca das 12H15, constituiu o ponto alto deste dia de oração, reflexão e
animação missionária, tendo reunido
cerca de 140 benfeitores e amigos das
missões, na sua maioria associados
às fraternidades da OFS.
Na parte da tarde, pelas 14H40,
deu-se início ao espaço recreativo,
dinamizado pelos participantes, com
recurso à poesia e canções populares.
No fim, lá se fez o comboio (ainda não
foi desta que subiu ao Monte!) e um
pezinho de dança. Frei Castro, de um
grande saco preto sacou as rifas que
contemplaram três felizardos/as. Encerrou-se a festa com a oração do PaiNosso Missionário cerca das 16H00.
Pelas 18 horas abateu-se sobre a
cidade uma grande chuvada, fazendonos recordar a expressão bíblica segundo a qual «a chuva não volta para
o céu sem antes ter produzido o seu
efeito». De modo idêntico, acreditamos
que todos regressaram às suas casas
com maior motivação e empenho na
defesa e auxílio da causa missionária.
Frei Nélio Mendonça, OFM

A

Equipa que percorreu
a Diocese do Funchal,
formada por Frei Marques
de Castro e Frei Vítor Rafael, deseja manifestar o seu
agradecimento aos párocos
e a todos os que com eles
contactaram pelo apoio que
lhes foi dado e colaboração
prestada.
Devido à escassez de tempo, não foi possível atingir
outras paróquias da diocese, também elas muito ligadas à actividade missionária
franciscana, o que originou
um «santo ciúme» por parte
de algumas pessoas.
O Procurador local da UMF,
Frei Nélio Mendonça, já tem
nos seus planos «passar
por lá» em visita fraterna e
missionária, depois de combinar com os respectivos
párocos.
Desejamos que os planos
do Fr. Nélio se concretizem,
sendo assim o seu trabalho
um complemento da actividade agora realizada pela
Equipa Nacional da UMF.
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Fraternidade Franciscana OFM
e Ordem Franciscana Secular de Setúbal renovam espaços

Agradecidos a Deus na alegria da Festa
As celebrações, em Setúbal, do
dia de São Francisco foram a
dobrar. Festa de São Francisco e inauguração dos edifícios
renovados anexos à Capela de
Nossa Senhora dos Anjos
Festejámos o dia do nosso fundador, exaltando a sua vida e as suas
obras, cantando como ele queria
o dom das coisas e dos homens,
acompanhando-o de São Damião
ao Alverne, pelos caminhos do
mundo, pelos corações arrebatados dos seus primeiros irmãos, a
soletrar o Evangelho nas dores,
chagas e angústias de quantos
encontravam em necessidade.
Amando, amando sempre.

estiveram em obras de recuperação, por mais de um ano. Está ali
uma obra que se pode ver.
Foi com muito trabalho, muita abnegação e um apurado sentido do
bem comum que lhe deram corpo.
Os que apostaram no contrário,
ouviram, viram que os responsáveis por dar corpo a esta obra são
mais de quebrar que torcer. A história deste empreendimento nem
resumida cabia numa folha papel
almaço de 35 linhas, pois era para
levar menos um ano do que levou,
ou lá perto.

Foi entregue no fim da Eucaristia a
chave simbólica das instalações a
Dom Gilberto que, a seguir, procedeu à bênção solene das mesmas,
abrindo depois a porta de acesso
ao edifício.
Acorreu uma enorme multidão de
fiéis que quis partilhar connosco a
alegria da festa e a inauguração da
obra feita.
Esteve também presente, na nossa
Capela, a Presidente da Câmara de
Setúbal que, depois, acompanhou
todos os presentes que se dirigi-

Este projecto ambicioso é da responsabilidade e direcção de Frei
Miguel de Castro Loureiro, Guardião da Fraternidade, e da Irmã
Luísa, Ministra da Fraternidade da
Ordem Franciscana Secular, que
foram a alma da obra e deram corpo a muito sonho sonhado, nestes
últimos 25 anos passados.

A Eucaristia Solene, festejando
Sao Francisco, teve lugar às 18H00
e foi presidida Pelo Bispo da Diocese, Dom Gilberto Délio Canavarro
dos Reis, que chamou à atenção
para a vida e obra de São Francisco, na simplicidade, na humildade,
em toda uma vida de entrega a
Deus e aos irmãos, animando-nos
a seguir o seu exemplo.
Por outro lado foi com uma alegria
irreprimível que inaugurámos as
novas instalações dos Escuteiros e
da Ordem Franciscana Secular que

A Presidente da Câmara de Setúbal quis estar presente na inauguração deste espaço

Cada comunidade com sua Capela
relato de missão
Cada Diocese, com a sua Catedral,
a igreja do Bispo. Cada Paróquia,
com a sua igreja Paroquial, a igreja do Pároco. Cada Comunidade,
com Capela própria, Centro do
culto e catequese

A

ssim deve ser. Assim devia
ser em todas as terras. Assim acontece aqui em Portugal, neste velho Continente europeu, onde a
Igreja está implantada há quase dois
mil anos. Trazemos atrás de nós uma
grande caminhada de fé e de vida cristã. Já quase nascemos cristãos. Nascemos e somos levados à igreja para
o Baptismo e para a Catequese. E
tudo vai acontecendo com toda a naturalidade. Os nossos antepassados,
desde há vinte séculos, eram cristãos.
Connosco está a força duma longa
tradição cristã. Muitas razões para
darmos graças a Deus.
Não acontece assim nos outros
Continentes. Somos uns privilegiados.
Tivemos a sorte de nascer aqui e o
mérito de termos sabido crescer, cultivar e organizar a vida da fé e da Igreja,
onde nascemos e fomos baptizados.
Nos Continentes de África e Ásia a
percentagem dos cristãos é muita pequena. Os cristãos são uma minoria,
no meio de povos de outras religiões.
A Igreja está lá há poucos séculos
ou poucas dezenas de anos. A tradição não é uma força no coração dos
cristãos e nas famílias cristãs. A tradição cristã não tem a força social que
tem entre nós. E então tudo se torna
mais difícil e complexo. Muitas vezes
a Igreja não só não é bem entendida
e aceite, como até chega a ser perseguida, pela sua doutrina e pela sua
organização.
Existem, é verdade, algumas Catedrais. Existem igrejas paroquiais, não

Dom Gilberto dos Reis foi o primeiro a atravessar o limiar de um sonho concretizado
ram ao novo edifício. A todos foi
oferecido um Moscatel de Honra.

A maior parte das Comunidades
cristãs, espalhadas pelo interior do
País, longe da Sede da Missão, a
dezenas de quilómetros da igreja paroquial, não possui uma Capela. A capela, lugar de culto e de formação, é a
sombra de uma árvore. Um pequeno
terreiro, debaixo de uma árvore, sem
bancos nem altar nem imagens nem
outros sinais de fé, obriga a um acrescido esforço para uma boa celebração
litúrgica e para a catequese de crianças e catecúmenos.

A comunidade das Irmãs Franciscanas
Missionárias de Nossa Senhora situase na Casa de São Francisco de Assis,
em Guadalupe, a 12 Km da capital.
São Tomé é uma ilha de São Tomé e
Príncipe, país situado no Continente
africano. Fica na linha do Equador, é
quente e húmido, de paisagens verdes a perder de vista, de belas e encantadoras praias para repousar e de
gentes muito simpáticas. Tem cerca de
150 mil habitantes e, embora não haja
conflitos, há bastante pobreza e falta de
emprego, com a população sempre a
aumentar…

Frei Jorge Chaves,OFM

Frei J. Magalhães Gonçalves, OFM

Missão na Ilha de São Tomé
Só quem ama partilha. Por esse
motivo, hoje queremos partilhar
a nossa entrega no dia a dia em
São Tomé, mais concretamente na
Paróquia de Guadalupe e suas dependências (roças)

É difícil entender a vida normal de
uma família sem casinha própria!
Como entender a vida normal numa
Comunidade, longe da Missão, obrigada a ser quase independente, na
sua organização e liturgias, pois o missionário só chega de meses a meses,
sem a sua Capela própria?

Não disfarçamos o nosso contentamento nem a perfeita alegria de
nunca nada estar acabado.

Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora

em todas as Paróquias ou Missões,
mas em muitas delas. Por exemplo,
em duas das Missões onde eu trabalhei vários anos ainda não existe uma
igreja Paroquial. A Missa dominical
faz-se num salão ou ao ar livre.

Aquelas comunidades cristãs que
tiveram a sorte de ter ajudas bastantes para a construção duma capela de
cimento com cobertura de zinco ou lusalite, com portas e janelas, crescem
melhor, organizam-se melhor, ganham
outra força no meio social local. As liturgias dominicais são mais bem celebradas, com mais vida, alegria e religiosidade. As catequeses e encontros
de formação cristã são mais fáceis e
regulares, com evidentes melhores resultados. E a capela ainda se presta,
ao longo da semana, para encontros
de formação feminina, costura e vida
familiar, organização de grupos juvenis, formação sanitária e vida social.

Assinalamos a presença do centenário e prestigiado trissemanário
O Setubalense que nos honrou com
a sua presença, enviando uma das
suas jornalistas para dar conta deste acontecimento relevante da ac-

ção dos Franciscanos em Setúbal.
A História não dará parte de tudo
o que aconteceu, nem é preciso.
Ficará nos olhos e no coração de
todos: Comunidade Franciscana,
Ordem Franciscana Secular, Liga
de Amigos, e tantos amigos, todas
as boas vontades, espírito de inovação, projecto ambicioso e com
alma, uma refinada sensibilidade
de pormenor provocam um suspiro
de alma e uma alegria íntima que
foi difícil disfarçar.

As primeiras duas irmãs chegaram a
São Tomé a 30 de Maio de 1990. Estas
vieram «preparar terreno» para que as
seguintes pudessem já trabalhar nas
diversas áreas - saúde, pastoral, promoção, ensino... - a pedido do Bispo,
D. Abílio Ribas. Assim, nos primeiros
dias, estas duas irmãs viveram no Paço
Episcopal e, em 9 de Julho, passaram
para uma casa alugada, onde permaneceram até 1995.
Nesta altura já eram
cinco as irmãs e a
casa tornara-se pequena, sendo também
necessário estender
a sua acção para a
periferia. Foi então a
20 de Abril que, após
a construção de uma
casa a norte da ilha,
em Guadalupe, as

Irmãs foram para esta de «malas aviadas».
Aí as Irmãs dedicavam-se à saúde (no
Hospital Agostinho Neto), ao ensino de
religião e moral (na Escola Primária de
Guadalupe e no Instituto Diocesano
- IDF) e trabalhavam na Pastoral (catequeses, jovens, velhinhos, liturgia...).
Hoje, ao completarmos 16 anos de
nossa presença junto deste povo e 150
anos de vida no mundo, continuamos
com algumas destas actividades, além
de outras que foram acrescentadas. No
campo da saúde, uma irmã dá apoio no
Centro de Saúde de Guadalupe, com
horário completo. Na educação, uma
outra irmã dá algumas horas diárias na
formação humana e religiosa na Escola Primária. Também trabalhamos na
promoção humana, acompanhamento
vocacional, pastoral e apoio a carenciados e velhinhos, fornecendo alimentação, roupa, medicamentos...
Fazemos visitas e acompanhamento
às roças (povoações mais distantes e
de difícil acesso) onde prestamos atenção especial aos mais desfavorecidos.
Além disso, acolhemos na Casa Paroquial adolescentes e jovens entre os 10

Durante uma sessão de Catequese ao «ar-livre»

e os 20 anos que, vivendo longe e para
poderem estudar a partir da 5ª classe,
ficam connosco de segunda a sábado, regressando no fim-de-semana às
suas famílias.
Estas crianças são apoiadas por nós
e pelos nossos amigos e benfeitores.
Se não fosse assim, impossível seria
suportar tais encargos, que exigem de
nós bastantes sacrifícios. Sentimos necessidade de trabalhar mais no campo
social e humano, onde as carências e
a falta de valores mais se fazem sentir. Sendo o nosso lema «estar onde a
nossa presença seja uma ajuda», esforçamo-nos por ser fermento, luz e sal
no meio do povo, para que a vivência
da mensagem do Evangelho seja uma
realidade.
Ao celebrarmos também os 150 anos
de vida, damos graças a Deus por estes 16 anos e por ter chamado à nossa
Congregação cinco jovens que generosamente se entregaram na aventura
do seguimento de Cristo ao jeito de
Francisco de Assis. Que Deus continue
a despertar jovens para o Seu seguimento e entrega aos irmãos.
Agradecemos a todas as Irmãs, em
especial às que por aqui
passaram e deram o seu
testemunho de missionárias. Igualmente queremos
agradecer aos nossos amigos e benfeitores. Só com
o seu apoio e ajuda será
possível dar concretização
aos nossos sonhos. Que
Deus derrame as Suas
graças e bênçãos e acrescente 100 por cento. Bem
hajam! Pela Comunidade,
Irmã Rosa Maria S. Dias
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Perspectivas

Forum Ecuménico Jovem

do Homem futuro

Q

uase três centenas
de jovens, oriundos
de diversas partes do
país e de distintas confissões
cristãs, reuniram-se no Seminário Maior da Guarda, no passado
dia 28 de Outubro, por ocasião
da celebração do VIII Fórum
Ecuménico Jovem. Assumindo
como objecto de reflexão o tema
«A Luz de Cristo ilumina a todos.
Esperança para a renovação e
unidade da Europa», proposto
para a III Asssembleia Ecuménica Europeia, a decorrer na cidade romena de Sibiu, de 4 a 9
de Setembro de 2007, procurouse, desde já, envolver os jovens
cristãos na dinâmica da preparação deste grande evento

N

os princípios do II milénio, o
mundo medieval ia-se transformando, tanto no domínio religioso,
como no intelectual e económico. Em
plena época feudal, a humanidade
debatia-se com o problema do enriquecimento e da politização, com os
grandes senhores, os nobres e a Igreja a terem acesso a grandes latifúndios, dos quais auferiam supimpos
rendimentos, o que foi provocando
reacções populares, sempre esmagadas pelos poderosos. Iniciou-se assim um movimento da pobreza, cedo
fragilizado por desinteligências maniqueístas e milenaristas confusas, que
foram evoluindo para um movimento
revolucionário e anticlerical

N

este clima sócio-cultural da passagem da estrutura da era rural
para a urbana e comercial, com o caos
instalado na vida económica e política,
irrompe a voz e a acção de São Francisco de Assis. Um dia, em visita à igreja
de São Damião, o Poverello é surpreendido ao ouvir o seguinte conselho, saído
do crucifixo: «Vai reparar a minha casa
que está em ruína». Sentindo a voz de
Deus, e decidido a cumpri-la, São Francisco inaugura a sua missão fraternal,
que se foi transformando na obra mais
benéfica e mais valiosa jamais realizada por homem algum sobre a terra.

S

egundo os biógrafos, começando
por amar todas as criaturas de
Deus que povoam a terra, São Francisco estava a amar a Deus. Na sua pobreza - por ele imposta a si próprio - era um
homem feliz, alegre, bondoso, que apregoava a apologia da fraternidade entre
os homens. A sua consciência era um
íman que atraía todas as consciências
à sua volta, ainda que cegas ou inertes
(como aconteceu com o sultão do Egipto). Foi um excelente encantador de
almas, um vagabundo do bem, que realizou e espalhou por diversas formas.
Irradiava o poder contagiante, vindo de
um homem de apresentação modesta
e humilde, quase esfarrapado, vivendo
as aparências dos humildes, mas em
pleno gozo das opulências da alma. A
sua influência era enorme no apaziguamento dos espíritos e moralização dos
costumes. Com o seu poder magnético
transmitia aos outros efusões da sua
alma de lírico religioso. Várias vezes as
suas intervenções evitaram contendas.
Pacificou cidades e corações. Homens
de todas as crenças, proveniências intelectuais de todas as aspirações filosóficas, libertos da sujeição dogmática,
curvavam-se com veneração perante
aquele que, olhando apenas ao bem
dos outros, caminhou pelo globo de ilusões e opróbrios mesquinhos.

P

or esta pequena resenha das
actividades fraternais de São
Francisco de Assis pode-se fazer uma
ideia da missão pelo bem da Comunidade, que a todos compete cumprir.
Continuando a sua obra, milhares de
frades menores, imbuídos exclusivamente pelo espírito da prática do bem,
irradiam há 800 anos por todo o mundo, na sua sagrada missão caritativa
em prol dos necessitados. O fogo do
espírito de São Francisco purifica-os,
ilumina-os no mais íntimo do coração e

motiva-os a encontrar Cristo no rasto da
cruz. E todos nós, seguindo as moções
de bondade, pobreza e humildade de
Cristo, como fazia São Francisco, nos
podemos tornar focos energéticos, alimentando os outros do bem necessário
para alcançarmos a felicidade a que todos aspiramos, e acabar com as injustiças com que os homens se debatem.
É óbvio que, para cumprir essa missão,
o homem terá de seguir a luz do futuro
que há oitocentos anos irradia do foco
franciscano para todos os lados: basta
deixarmo-nos guiar por essa luz e segui-la, como fez São Francisco.

A

ctualmente, mutatis mutandis, no
início do III milénio, como no do II
milénio, a humanidade está na fase de
passagem da era industrial para a era
do ciberespaço. A solução das monstruosas injustiças sociais dos nossos
tempos - a riqueza dos potentados aumentando astronomicamente, o número dos “despojados de tudo” sempre em
crescendo, as tropelias da justiça, os
desalojados, as guerras desumanas, o
terrorismo selvagem, as migrações ilegais, etc. - estão reclamando um revolucionário como São Francisco de Assis.
Imbuído pelo seu espírito, o papa João
Paulo II teve uma antevisão do mundo
futuro ao convocar representantes de
todas as religiões para Assis, dizendo:
«a evocação do seu espírito favorece a
harmonia entre as mentalidades e crenças que, embora diferentes, se sentem
todas unidas pelo amor e respeito pelas
riquezas do mundo natural e futuro feliz
de todo o universo».

É

tempo de a humanidade começar
a concentrar-se na construção da
sua vida para o III milénio. Para inaugurar a era da futura civilização temos de
aprender a respeitar todas as criaturas,
a começar pelas mais humildes e mais
indefesas, apregoando a fraternidade, a
justiça, a moral, a candura, a humildade
da doutrina franciscana - a mais actualizada, o mais potente farol que pode
iluminar o nosso futuro.

D. Manuel Felício, Bispo da diocese da Guarda e vogal da Comissão
Episcopal para a Doutrina da Fé e
Ecumenismo, falando os jovens
presentes no início dos trabalhos,
convidou a um recentrar da atenção de todos na pessoa de Cristo,
numa relação cada vez mais profunda com o Senhor da Igreja una.
O esforço que desde há muito as diversas confissões cristãs vêem desenvolvendo no sentido de procurarem conjuntamente os caminhos
da reconciliação e da unidade, na
fidelidade ao desejo de Cristo e às
exigências do testemunho que são
chamadas a dar no mundo actual, funda-se, de facto, na procura
da crescente identificação com o
próprio Cristo, no discernimento
da Sua vontade, na leitura sempre
renovada dos sinais dos tempos à
luz do seu Evangelho. Remetendo
para a Carta Ecuménica para a
Europa, incitou também as diversas confissões cristãs a tomarem
a sério o ecumenismo como tarefa
pastoral e caminho a percorrer pe-

Imagem do Círio - luz de Cristo - que acompanhará a peregrinação da esperança

las suas comunidades, desafiando
ainda os jovens a entenderem a III
Assembleia Ecuménica Europeia,
não como um evento distante, participado apenas por um pequeno
grupo de delegados, mas como
um dinamismo e uma vivência que
acontece desde já. Mais do que
preparada, a Assembleia deverá
ser vivida pelos cristãos das diversas confissões como um desafio
renovado à procura de novas ocasiões de trabalho conjunto, de oração em comum, de empenho em
causas que, para todos, decorrem
do assumir pleno de uma vivência
coerente do Evangelho.
O VIII FEJ procurou ser uma resposta a este desafio, propondo,
na parte da tarde, uma leitura, em
pequenos grupos, da Carta Ecuménica. Reflectindo em conjunto
sobre temas tão diversos como a
luta pela justiça e pela paz, a defesa da criação, a busca da unidade
e de uma verdadeira espiritualida-

de ou os desafios colocados pelas
migrações no interior da Europa ou
pela relação com outros sistemas
religiosos, os jovens procuraram
interrogar-se perante uma realidade em mudança e lê-la à luz do
Evangelho, apontando possíveis
caminhos de testemunho passíveis também de uma vivência ecuménica.
Por último, o VIII FEJ marcou
também o arranque de uma «peregrinação de esperança» que se
prolongará até à Assembleia Ecuménica. Um grande círio, sinal da
luz de Cristo, acompanhado da
cruz presente nos Fóruns Ecuménicos, daí partiram para Vila Real,
dando início a um périplo que, ao
longo do ano, atravessará as diversas dioceses e regiões do país,
estimulando encontros e tempos
de oração ecuménicos entre outros
jovens (itinerário em http://dnpj.blogspot.com). Um «diário de bordo»
permitirá aos seus participantes o
registo de mensagens que, no final, serão levadas até Sibiu pela
delegação ecuménica portuguesa
que aí for enviada pelas diferentes confissões cristãs. Após esta,
o IX FEJ, agendado para Outubro
do próximo ano em Viana do Castelo, procurará dar a necessária
continuidade ao muito que, em Sibiu, se reflectirá e assumirá neste
desafiante caminho de procura da
reconciliação e da unidade.
João Luís Fontes

A oração em comum une as várias confissões de um mesmo Cristo e Senhor Jesus

O Missões Franciscanas e a Editorial Franciscana sugerem

P

raza a Deus que apareça o seguidor da obra de São Francisco,
capaz de arcar com a responsabilidade
de pastorear o rebanho humano actual,
pronto a ir catequizar os homens para
se instalar a era da paz e da fraternidade na terra.
Mário Carapinha

CÃNTICO DAS CRIATURAS
São Francisco de Assis
Com desenhos a cores de Elisabeth
Holley, em edição de bolso
Preço: 3,50€

Descobrir S. Francisco
Gérard Guitton
O autor pretende esboçar um retrato fidedigno de
Francisco de Assis a partir de imagens populares
Preço: 8,00€

VIDA DE SANTA CLARA DE ASSIS
Chiara Lorenzini
Um llivro de bolso, partindo da Legenda
de Santa Clara, ilustrado pela autora
Preço: 4,80€
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Na travessia da história
Naquele dia, ao entardecer, disse: «Passemos para
a outra margem.» Afastando-se da multidão, levaram-no consigo, no barco onde estava; e havia outras embarcações com Ele. Desencadeou-se, então,
um grande turbilhão de vento, e as ondas arrojavamse contra o barco, de forma que este já estava quase
cheio de água. Jesus, à popa, dormia sobre uma almofada. Acordaram-no e disseram-lhe: «Mestre, não
te importas que pereçamos?» Ele, despertando, falou
imperiosamente ao vento e disse ao mar: «Cala-te,
acalma-te!» O vento serenou e fez-se grande calma.
Depois disse-lhes: «Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?» E sentiram um grande temor e
diziam uns aos outros: «Quem é este, a quem até o
vento e o mar obedecem?» (Marcos 4, 35-41)

Uma tempestade
e uma experiência de pânico:
este é o ambiente
no qual nos encontramos com
Jesus que volta
a insistir no principal,
perguntando a um dos
seus discípulos:
«Porque sois tão
medrosos? Ainda
não tendes fé?»
Como quem diz:
Ainda não sabeis
quem sou eu?
Eis-me diante da pergunta definitiva e radical
– afinal, quem é Jesus? – cuja resposta não
aprendi de todo nos livros, nem sequer nos catecismos, mas vou aprendendo na experiência
da vida, nos imperativos do coração, no que
sai do mais fundo de mim mesmo, do meu ser.
Percebo como diante desta pergunta de pouco me servem os meus conhecimentos teóricos
e a minha cultura religiosa, valendo-me única
e exclusivamente o que nasce do coração da
vida. Entendo que é na experiência de cada dia,
perante cada situação concreta, que o coração
me ensina a quem confiar-me. O coração aqui
não significa a meladice de uma vida pingada
de generosidades avulsas nem a pieguice sentimentalona de chorosos mea-culpa. O coração
é símbolo da minha consciência marcada pelos
afectos e norteada pela vontade de bem, é a
fonte de um amor imenso que não teme amar
mesmo quando a tempestade me amedronta.
Na travessia da História não me está garantido um percurso fácil, cómodo e feito apenas
de prazeres. Há também sustos e medos, desagradáveis surpresas. Bem me lembro! Um
dia… A minha barca afastava-se e sumia-se no
negrume sem que houvesse tempo para um
adeus final. Tremia dos pés à cabeça, como se
o corpo já não fosse controlado pela vontade.
Se eu dissesse que naquele momento não tinha
medo, mentiria. Por firme que fosse em mim
a fé, o terror físico dominava-me quase totalmente. O que me dava genica para seguir em

frente era uma réstea de respeito
por mim próprio, era o sentido cristão do dever. Então, a voz e o gesto de alguém acalmaram as forças
que pareciam destruir-me. Depois,
sentei-me, apertei os joelhos contra mim e pus-me a pensar em voz
alta: afinal, a advertência de Jesus
(«Porque sois tão medrosos? Ainda
não tendes fé?») não vai tanto no
sentido de me dizer, a mim que estou embarcado com Ele como estavam os discípulos, que não «tenha»
medo, mas sim que não me deixe
vencer pelo medo.
Bem sei, por experiência, que na
minha travessia «para a outra margem», qualquer que esta seja, hãode abundar os momentos em que
tenho medo, em que as dificuldades
me parecem insuperáveis, em que a
tentação me endurece, em que me
apeteça saltar pela borda fora, em
que a dor pode parecer injusta e insuportável. Numa palavra, momentos em que terei medo, momentos
em que o sentirei realmente. Nesses
momentos, posso revoltar-me diante de Deus, como Job, rodeado das
pessoas de consolo fácil, os pseudo-teólogos com respostas estereotipadas e espiritualistas – não espirituais – para todos, os «pseudos»
intelectuais com os seus finíssimos
argumentos, os fanáticos dogmáticos que se escandalizam perante a
revolta, perante a quase blasfémia
dos que sofrem, porque não entram
dentro dos seus esquemas teológicos, etc…. Ou posso, também à
imagem e semelhança de Job, saber descobrir, contemplando a natureza, mais a fantasia divina do que
o seu poder. E, ao contemplá-la,
descobrir ao mesmo tempo a minha
finitude humana. Nesse momento,
terei aprendido a confiar em Jesus,
sem desistir da viagem e pronto a
chegar à outra margem!

SEJA MISSIONÁRIO
COM OS FRANCISCANOS
Como pode colaborar com o trabalho dos Missionários Franciscanos?
• Em primeiro lugar pela oração e ajuda material, fazendo-se zelador ou associado da União
Missionária Franciscana.
• Contribuindo para uma «Bolsa de Estudos»,
que pode ser oferecida de uma só vez ou em
partes.
• Enviando esmolas de intenções de missas para serem celebradas nas
missões. A celebração da Santa Missa nas missões ajuda à subsistência
dos missionários.
• Ser assinante do Missões Franciscanas é também um modo de colaborar na
difusão do espírito missionário franciscano.
Esperamos a sua participação!
MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1 v Apartado 1021 v 2401-801 LEIRIA

LdO

Em louvor da Gratidão

Dona Maria Rosa
Baltazar Mendes
Desta vez não vou apresentar o rosto de
alguém que, vergado ao peso da idade, ainda trabalha em favor da causa missionária.
Apresentarei, sim, o exemplo de alguém
que recentemente nos deixou e que, até
ao momento da morte, foi exemplo vivo de
apóstola
Quem a não conhecia, particularmente na sua
terra natal - Atalaia - nas cercanias da Lourinhã? Sempre de sorriso aberto, bem disposta,
irradiando simpatia. Tinha uma alma verdadeiramente franciscana e missionária, que a
levava e viver para os outros. Colaborava nos
vários movimentos da Igreja, particularmente
na comunidade onde vivia: era a Dona Maria
Rosa Baltazar Mendes.
Conheci-a há bastantes anos. Entrou para
a Fraternidade da OFS (Ordem Franciscana
Secular) de Geraldes, onde bebeu o espírito
franciscano de abertura e acolhimento aos
outros. Tomou-se zeladora da «União Missionária Franciscana» e colectora do nosso
jornal «Missões Franciscanas». De Zeladora,
passou a Cooperadora da UMF. Ela mesma
se encarregava de receber todo o «material
missionário», que depois repartia pelas Zeladoras da sua terra. Por ocasião da «Peregrinação Franciscana a Fátima», em Outubro,
caprichava em encher um autocarro, que
orientava, com pessoas particularmente da
sua terra. E o carro ia carregado de «coisas»,
cujo destino era a «Casa do Bom Samaritano», em Fátima. Sempre a pensar nos mais
necessitados!
Há mais de um ano que as forças físicas, que
não as espirituais ou morais, lhe começaram a
falhar. Doença que não perdoa impedia-a de
dar os habituais passos para recolher as ofertas destinadas às Missões. Mas grande parte

dos seus associados não se esqueciam de a
ir visitar e cumprir a sua «obrigação missionária». As «idas» ao hospital começaram a ser
mais frequentes. Poucas semanas antes do
seu falecimento, que ocorreu a 23 de Julho,
passei por sua casa. Tinha regressado há poucas horas do hospital, bastante abatida.
- Dona Maria Rosa - observei -, a senhora
já não tem forças para continuar a fazer
a distribuição do «material missionário».
Quem se vai encarregar agora deste trabalho?
- Deixe ficar aí, senhor padre. A minha Cristina (sua neta) vai ajudar-me, como já tem
feito - foi a resposta. A Ana Cristina estava
ali ao lado e logo deu o seu assentimento.
Deus fecha uma porta, mas imediatamente
abre outra... E a Cristina ficou agora com o
trabalho que pertencia à avó.
Passadas semanas recebia a notícia que gostava de não receber tão depressa. Porque
me encontrava ausente, não me foi possível
marcar presença corporal no funeral. Soube
depois que o mesmo foi uma manifestação
palpável de quanto era querida na sua terra
e não só.
O mesmo tive ocasião de verificar quando lá
fui celebrar a missa do 30º dia do falecimento.
E a surpresa foi grande quando, terminada a
Eucaristia, os familiares me pediram para passar por casa e me entregaram um papel escrito pela própria D. Maria Rosa, que dizia:
«Quando eu morrer quero que dêem
50.000 escudos (250,00) para uma Bolsa
de Estudos de um padre para as Missões
Franciscanas». E a sua vontade foi cimprida!
A Dona Maria Rosa morreu a pensar nos
seus missionários! Que ela, junto de Deus
e de São Francisco, interceda por todos
nós, peregrinos, como ela o foi também,
a caminho da Casa do Pai.

O bilhete manuscrito pela Dona Maria Rosa

Frei Marques de Castro, OFM

UMA ASSINATURA
PARA AS MISSÕES
Os missionários e missionárias, catequistas e animadores das comunidades nas Missões Franciscanas
de Moçambique, Guiné-Bissau e outras paragens gostam de receber o nosso Mensário. Com um grande esforço o vamos enviando como oferta, com o objectivo
de chegar às comunidades mais distantes que os missionários visitam, em alguns casos de longe em longe!
Recordamos que o «Missões Franciscanas» chega a mais de 20 países, tais
como Timor, México, África do Sul, Zâmbia, Austrália, Brasil, Colômbia, Macau,
S. Tomé e Príncipe, etc., num total de 371 assinaturas.
Basta escrever-nos e enviar a oferta para a respectiva assinatura. Na volta
do correio indicaremos a que missão se destinou. Colabore com os Missionários Franciscanos, que incansavelmente não «desarmam» no seu trabalho
missionário. OBRIGADO!

Última Página

Por toda a terra...

TAILÂNDIA

Desde de 1989 que os Missionários Franciscanos elaboraram o chamado «Projecto Tailândia», como forma de servir os mais pobres naquele vasto país asiático. A partir desta data a Ordem dos Frades
Menores desdobrou-se em acções concretas, de forma a dar uma resposta actualizada aos anseios daquele povo. O primeiro contacto dos
Missionários Franciscanos com a Tailândia deu-se no ano de 1582

VII Encontro das Igrejas Lusófonas

O Amor [dos missionários leigos]
como fonte de desenvolvimento
No VII Encontro das Igrejas
Lusófonas, que decorreu em
Fátima no passado dia 14 de
Outubro, os Leigos Missionários mostraram as suas experiências no campo de missão
aos bispos presentes no Encontro
Muitos leigos já deram parte da
sua vida em prol dos povos mais
necessitados e testemunharam
as suas vivências. Só Portugal já
enviou mais de 2000 voluntários
para as Igrejas que partilham connosco uma língua comum.

A

ntes de mais, devemos situar
este grande país. Ele fica no sudeste asiático, é unificado pela cultura Thais. Trata-se de uma zona
tropical, rica em fauna e flora. Da
região norte montanhosa, passa-se
à região pouco acidentada do sul.
Banham a Tailândia dois grandes
rios: o Mekong e o Chão Phraya.
Este último, com mais de 300 km,
atravessa o país e a capital Bangkok. Sob o ponto de vista económico, nos últimos anos tem tido um
bom desenvolvimento sustentado e
é o maior exportador mundial de arroz, apresentando também grandes
plantações de açúcar e tapioca.
Exporta para todo o mundo
produtos manufacturados e industrializados, como sapatos, electrodomésticos, computadores, jóias,
brinquedos e plásticos. O Produto
Interno Bruto (PIB) da Tailândia recebe grandes receitas do turismo,
o que oferece elevado nível de satisfação. Os seus grandes parceiros económicos são EUA, Japão e
União Europeia.
A língua e a cultura «Thais» unificam mais de 85% da população
tailandesa (60 milhões de habitantes), sendo o inglês a sua segunda
língua. Sob o aspecto religioso ‑ o
motivo principal deste nosso apontamento ‑ pode dizer-se que 95% da
população é budista. Os católicos
são uma minoria: 1%, num total de
250 mil. Apesar disso, existe uma
pacífica convivência religiosa.
Actualmente começa a notar-se
cada vez mais a presença de católicos e franciscanos. Manifestação
disto o facto de, no passado mês de
Outubro, se ter realizou em Chiang
Mai um Congresso Missionário Asiático, como oportunidade de partilha
e celebração da fé cristã naquelas
paragens. Teve a participação de
mais de 1000 congressistas, animados por um forte desejo de testemunhar a fé, mais do que anunciá-la.
Dizem os missionários franciscanos da Tailândia que a missão na
Ásia é muito diferente da missão na

África ou na América Latina. Na Ásia
estamos na presença de grandes
religiões, com um grande passado
histórico e um enorme peso sóciocultural, que se enraíza profundamente na vida daqueles povos e nas
suas culturas locais.
Professar uma religião diferente
é algo de tão estranho que é quase
impensável. Abrem-se ao Cristianismo sobretudo os emigrantes do
Laos, da Birmânia, do Camboja e
de outras regiões vizinhas. Porque
não estão integrados, sentem-se
isolados do contexto geral da nação e por isso são permeáveis a
diferentes vivências da fé. Também
Jesus e os doze se voltaram para os
emigrantes, estrangeiros e pagãos,
apresentando-lhes o novo caminho
da fé. Assim, o trabalho dos Franciscanos nestas paragens assenta
num catecumenato orientado preferencialmente para famílias inteiras,
a fim de não haver o perigo da fragmentação da família, mas a integração de todos na vivência da fé.
Atenta às necessidades e inquietações do Governo Geral da
Ordem, a Província Franciscana
da Imaculada Conceição no Brasil
– São Paulo (a completar 331 anos
de história própria, depois de fundada no séc. XVI pelos Franciscanos
de Portugal) enviou um dos seus Irmãos para a Fundação Franciscana
da Tailândia,«Terra do Sorriso», que
se integra na Conferência da Ásia
Meridional-Austrália-Oceania. Tratase do Frei Paulo Borges, a viver na
Fraternidade de Bangkok.
Actualmente, os objectivos da
presença franciscana na Tailândia
são: o diálogo com o budismo e a
cultura budista, procurar desenvolver os ideais franciscanos da vida
contemplativa e implantar a Ordem
Franciscana naquele país. A par da
presença dos irmãos da Primeira
Ordem na Tailândia, tem-se notado
também um acentuado crescimento
da Ordem Franciscana Secular.
Frei Álvaro Silva, OFM

Este Encontro teve como tema «O
Amor como fonte de desenvolvimento» e pretendeu alcançar os
seguintes objectivos:

 Potenciar um espaço de relação e confiança entre os inter-

venientes na cooperação
e na missionação das
Igrejas Lusófonas, bem
como a consolidação de
procedimentos e canais
de entendimento.

 Promover um debate alargado em torno da
cooperação no apoio ao
desenvolvimento integral
dos povos das Igrejas
Lusófonas.
 Sensibilizar a sociedade portuguesa para o
imperativo da acção missionária da Igreja.

Grupo de leigos que animou a Eucaristia

De uma maneira geral os leigos
procuram apoiar as instituições
de solidariedade social locais e
contribuir para a melhoria da educação, alimentação e saúde, com
projectos
nesses
países.

Os Bispos da Guiné-Bissau marcaram presença

Os
missionários
leigos dão um ar
fresco à actividade
missionária - assim
o entendem os Bispos das dioceses de
acolhimento. Com
a falta de missionários consagrados

e de clérigos, cada grupo, com a
sua própria actividade, ajuda a
completar o trabalho na missão.
Quanto a nós, Franciscanos, estamos no momento a preparar voluntários para enviar no próximo
ano. Muito nos têm contactado
para se inteirarem dos procedimentos em vista ao envio, o que
revela o aumento de leigos que se
disponibilizam para partilhar parte
da sua vida na missão.
Caso não haja alteração de programa, os próximos – Maria Fernanda e Ana Maria – seguirão
para o Chimoio (Moçambique) nos
finais de Janeiro ou princípios de
Fevereiro de 2007. t

Capítulo Geral
OFM
De 14 de Setembro a 1 de Outubro de 2006
decorreu em Santa Maria dos Anjos (Assis) o
Capítulo Geral Extraordinário da Ordem dos
Frades Menores (Franciscanos).
Neste encontro participaram 165 capitulares em
representação das 123 Províncias e Custódias,
presentes em 107 nações dos cinco continentes. Estiveram também presentes neste Capítulo Extraordinário os três últimos Ministros Gerais: Frei John Vaughn, Frei Hermann Schalück
e Frei Giacomo Bini. Representou a Província
dos Santos Mártires de Marrocos de Portugal,
como de direito, o seu Ministro Provincial, Frei
Isidro Pereira Lamelas.
A Ordem dos Frades Menores contava, à data
do último censo (31.12.2005), com 2467 conventos, 15596 Frades Menores, dos quais 10437 sacerdotes e 2504 leigos, 2014 irmãos professos
temporários e 459 irmãos noviços.

ria viva do caminho percorrido pelos Frades
Menores ao longo dos séculos». Foi, ainda, segundo o Ministro Geral, «uma reactualização da
intuição evangélica de Francisco de Assis com
o fim de projectar a Ordem num futuro próximo
de esperança e grande confiança no Senhor».
Deste Capítulo brotou para toda a Ordem dos
Frades Menores uma mensagem profética:
como aos discípulos de Emaús, o Senhor «falanos no Caminho; caminho onde o nosso coração se abre ao mistério do outro como espaço
de salvação; caminho onde recebemos, com
espanto, a força interior que brota do Cristo
Pascal e que nos conduz, com redobrada energia, ao encontro dos irmãos; caminho que é
memória, experiência, envio, convite. Emaús é
caminho, antigo e sempre novo, que os Irmãos
devem percorrer em comunhão».

Frei José Rodríguez Carballo, actual Ministro
Geral, definiu este Capítulo como «um Capítulo
espiritual, uma celebração que quer ser memó-

Amigos leitores:
Neste mês de Novembro, «Mês das Almas», em que recordamos os nossos entes queridos que já partiram, quero também recordar todos os assinantes falecidos do «Missões Franciscanas» que foram apoio missionário vivo pela oração e partilha. Embora saiba que este jornal chegará depois do dia 2, informo que
no dia dedicado aos Fiéis Defuntos terei presente na Eucaristia esta especial intenção.
A viagem à Turquia, que tínhamos como prémio para a Campanha de «novos assinantes», beneficiou a Irmã Henriqueta, Missionária de Nossa Senhora, que
se encontra a trabalhar na Beira (Moçambique). Na impossibilidade de fazer a viagem, a Irmã preferiu receber o prémio em dinheiro, que lhe foi entregue pessoalmente no passado mês de Agosto.
Como intenção missionária deste mês de Novembro rezemos «para que, com o esforço dos crentes, unidos às forças vivas da sociedade, se possam quebrar
as novas e velhas correntes que impedem o desenvolvimento do Continente africano».
Frei Vítor Rafael, OFM

