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Na antiguidade celebrava-se uma
festa pagã, aquando do solstício
de Inverno em que os romanos
comemoravam a Saturnália (uma
semana de festejos dedicados
ao deus Saturno) e os persas o
nascimento do deus Mitra, chamado «o sol da virtude». Num
esforço de cristianização das
festas pagãs (após e Edito de
Milão, de Constantino), a Igreja
procurou substituir estas festividades pagãs pela festa do «Natal de Cristo», designado como
o verdadeiro «Sol da Justiça» (cf
Mal 4,2) e a «Luz do Mundo» (cf Jo
8,12). Na Festa de Natal celebra-se
o momento histórico e temporal
em que Deus se fez Homem para
salvar a humanidade e levá-la à
sua plena realização no «Reino
dos Céus». Foi assim que, desde o século IV (354 dC), a solene
festividade da Incarnação de Jesus Cristo passou a ser celebrada a 25 de Dezembro
A piedade dos fiéis, ligada às récitas evangélicas do nascimento de
Jesus, fez do Natal a mais popular
das festas cristãs, realizadas em
todo o mundo, a ponto de, entre os
cristãos de antanho, se ter criado
o hábito de irem em peregrinação
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à Terra Santa, devoção que se expandiu a todo o Ocidente. Na Idade
Média os peregrinos dirigiam-se a
Belém, à gruta da Natividade, para
assistirem à missa da meia-noite - a
hora solene em que Deus desceu
até nós - e adorarem o Deus Menino com o cântico «Adeste, Fideles
- Vinde até nós», à luz amarelenta e
perfumada de archotes, quais Reis
Magos guiados pela luz divina.
Como nem todos podiam efectuar
essa peregrinação, São Francisco
de Assis, na prossecussão da sua
obra - que alguém apelidou de revolução de misericórdia -, comovido com o desgosto desses cristãos,
na sua sagrada missão de ver Deus
em todas as coisas e fazer vê-Lo
aos outros, entendeu ser seu dever
proporcionar a todos uma singela
imagem da cena a que os peregrinos assistiam na gruta de Belém.
Para divulgar a festa da Natividade,
Francisco mandou preparar uma
manjedoira com feno, onde foi deitada uma imagem do Menino Jesus
e à sua volta uma figuração das
cenas que se seguiram ao nascimento de Jesus, como São José, a
Virgem Maria, os Reis Magos com
suas oferendas, a luz que os guiou,
os pastorinhos, um boi e um jumen-

ofm

to. Na manjedoira foi improvisado
um altar onde se passou a celebrar
missa cantada. Era o presépio!
Com o presépio, São Francisco quis
reproduzir a cena da gruta de Belém - em que Deus se fez homem
- e a adoração dos pastorinhos, e
simbolizar o rebanho humano a que
Cristo se referira. Ideia que cedo viria a expandir-se por toda a Europa,
quase não havendo igreja onde não
se construísse um presépio.
Pondo os olhos no exemplo de São
Francisco de Assis, há-de chegar o
dia em que a humanidade se há‑de
concentrar e convencer de que
nada consegue com as suas quezílias e que todos formamos uma
só irmandade humana, como a fraternidade franciscana, que vive exclusivamente para a prática do bem
em todo o mundo. Assumindo o
papel de verdadeiros homens, passaremos a imitar o Poverello na sua
bondade (que o levava a ver Deus
em todas as criaturas) e tudo fazer
para acabar definitivamente com as
pragas da ganância, dos ódios, da
pobreza e das guerras mortíferas,
que desde tempos imemoriais têm
estado na origem de todas as desgraças que afligem a humanidade.

Para começar, temos de considerar
Natal todos os dias, renascermos
todos os dias como o sol, irmanados com todas as criaturas, como
o fez São Francisco com o lobo de
Gúbio, oferecendo-lhe o pão que a
fera amansada vinha comer à sua
mão. Dando-lhe o alimento, fazia-o
renascer todos os dias. Gesto que
se pode considerar como a renovação diária da encarnação gloriosa
de Cristo, uma tentativa de reconstrução do edifício abalado da Igreja,
a qual é (na realidade) fraternidade,
compaixão, justiça e sacrifício.

Até aqui, Natal tem sido a festa
com a ceia da família unicelular,
mas um dia terá de se alargar a
toda a humanidade. Só então será
cumprido o mandamento de Cristo:
«Amai‑vos todos como irmãos»! Só
então todos festejaremos o Natal
como irmãos, cantando o «Adeste,
Fideles» como os peregrinos em
Belém!
Um Santo Natal e muitas Felicidades em Cristo a todos os nossos
irmãos.
Mário Carapinha

Desafio da Missão
Os ANIMAG - Animadores dos
Institutos Missionários «Ad
Gentes» - reuniram-se em Assembleia Anual para preparar
o Encontro Missionário - 2008

Pão dos Pobres em Louvor de Santo António, ou
simplesmente «Pão de Santo António», é uma das
iniciativas mais belas que os Franciscanos lançaram em Portugal, em 1895, para celebrar o VII
Centenário do nascimento do Santo. Das mais belas
e das mais ricas espiritualmente, porque une dois
aspectos preciosos da piedade cristã: a confiança
na bondade do Pai celeste e amor ao próximo
Os destinatários são sempre os mesmos,
mas as formas mudam. Em algumas
igrejas o conteúdo das caixas é recolhido, guardado e oferecido semanalmente ou mensalmente a algumas famílias
pobres do lugar. Noutras, o montante é
distribuído em ocasiões mais solenes,
por exemplo, pelo Natal. Outro caminho
poderá ser o das instituições consagradas especificamente ao socorro dos que
sofrem, mesmo fora de Portugal.

quadra natalícia diferente. Esperamos
pelas vossas ofertas que deverão ser
endereçadas para:
Missões Franciscanas
(Pão dos Pobres)
Convento de São Francisco
Apartado 1021
2401-801 LEIRIA

Nesta quadra festiva vimos pedir‑vos algumas «filhós» para as
Missões!

Podem, ainda, depositar directamente
na nossa conta, em qualquer balcão do
BPI, ou efectuar transferência bancária
para o seguinte NIB:
0010 0000 26140490002 14

Queremos com a vossa ajuda oferecer
aos pobres - especialmente aos que
vivem junto às nossas missões - uma

Este Natal poderão ter a certeza de que
alguém, lá longe, reza por vós.
Bem-hajam! t
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Missão em Portugal
Frei Ilídio Inácio, da Custódia
de Santa Clara de Assis, em
Moçambique, conta-nos como
decorreu a sua «missão» no
nosso País
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Convívio Missionário
Varatojo acolheu, uma vez
mais, os colaboradores e amigos da União Missionária Franciscana da região Oeste do
Patriarcado de Lisboa

Pág. 5

Timor Leste
Este país lusófono, paredes
meias com um bastião do Islamismo, constitui para os
Franciscanos um desafio de
inculturação e missão
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EDITORIAL
Todos os anos recordamos o
nascimento de Jesus. Mas celebrar o Natal, para nós cristãos,
para além do ambiente festivo,
é acolher o ensinamento que
daí nos chega.
Os ensinamentos de Jesus
devem ser por nós imitados,
quer nos tenham sido transmitidos por palavras, quer pelo
exemplo. Do pobre nascimento
de Cristo aprendamos duas coisas: a amar o Menino de Belém
e a tornarmo-nos semelhantes
ao Menino de Belém!
Dêmos ao Menino Jesus o
nosso mais sincero e ardente
amor e imitemo-Lo nas virtudes que nos chegam do Presépio: pobreza e humildade. Ao
Menino Jesus aplicam-se as
palavras que mais tarde o «Divino Mestre», quando pôs um
menino no meio dos Apóstolos,
disse: «Se não vos converterdes e não vos tornardes como
crianças, não entrareis no reino
dos céus».
O Menino Jesus ensina-nos,
ao nascer, que não são os bens
do mundo que nos dão a plena felicidade, mas sim os bens
eternos.
Foi a obediência a Deus Pai
que fez Jesus Cristo descer do
céu e nascer em condições tão
humildes. Diante da Sagrada
Família contemplemos a Palavra no Menino que nos foi
dado.
Neste Natal obedeçamos a
Deus, observemos os mandamentos e procuremos fazer
sempre o que Lhe agrada. Por
amor a nós o Salvador sofreu indigência, frio, desprezo, e tudo
isto com a maior paciência.

Ainda não foi beatificado, mas a sua vida,
sobretudo em dimensão missionária, foi de
tal maneira vivida e doada que bem justifica a comemoração que a 17 de Dezembro
dele fazemos. A Igreja teve nele um apóstolo dedicado, um embaixador eficiente, um
franciscano missionário condizente com o
espírito e a regra de São Francisco
Nasceu Frei João em Monte Corvino no sul de
Itália, mais concretamente perto de Salerno
(Nápoles), talvez no ano de 1244, embora alguns biógrafos prefiram a data de 1247.
Desenvolveu grande actividade apostólica
dentro e fora da Itália, até que, em 1291, o
Papa Nicolau IV o enviou como Núncio e
praticamente como iniciador das Missões na
China. Na sua viagem ele não seguiu pelo caminho mais comum, com passagem por Karakorum, mas atravessou a Pérsia, seguiu até
às costas da Índia e daí dirigiu-se para Pek:
in ou Khambalik, onde entregou ao Imperador
uma carta do Papa. A talho de foice lembremos que só daí a mais de duzentos e cinquenta anos é que São Francisco Xavier chegou às
portas da China.
Frei Agostinho Gemelli escreveu a respeito
dele e de outros franciscanos que o precederam (por exemplo Frei João del Pian dei Carpini) ou o seguiram (por exemplo Frei Odorico de Pordenone e Frei João de Marignolle):
«Vão descalços, usando o seu hábito de penitência, vivendo como os pobres dos Espirituais, mas são cultos, falam o arménio e o tártaro, frequentam os poderosos para torná-los
favoráveis aos cristãos e melhor atrair a eles
os humildes e conseguem-no tão bem que podem pregar livremente, construir igrejas com
seus campanários, óptimas e belas, e ostentar
todo o fausto da liturgia».
Referindo-se concretamente a Frei João de
Montecorvino diz o mesmo autor: «Celebra a
Missa segundo o rito romano, mas em chinês;
compõe para os chineses trinta e dois hinos;

Por amor a Jesus ajudemos
neste Natal os nosso irmãos
que mais precisam, certos de
que tudo o que fazemos a um
dos mais pequenos a Ele o fazemos.
Nas Missões Franciscanas,
num trabalho incessante e inacabado, permanecem fiéis tantos missionários que este Natal
esperam pela nossa oração e
ajuda.
SANTO NATAL!
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PAX ET BONUM
Junto venho enviar cheque no montante de 10,00 Euros para pagamento
da assinatura do jornal «MISSÕES
FRANCISCANAS», do qual eu sentia
bastantes saudades, desde os tempos
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Em busca de uma inculturação criativa, Frei João de Montecorvino aprendeu
a compreender a multisecular cultura chinesa

Durante mais de dez anos ele foi o único missionário em Pequim, completamente isolado,
sem receber notícias da Europa.

herança deixava estabelecidos seis bispados
no vasto território evangelizado pelos seus irmãos franciscanos.

Passados doze anos chegaram a Roma as
suas primeiras cartas, descrevendo os êxitos
alcançados, os frutos colhidos e o ambiente
favorável. Então o Papa Clemente V resolveu
instituir uma ampla hierarquia missionária na
China. Conferiu a ordenação episcopal a sete
franciscanos, incumbindo-os de se dirigirem
para a China e aí consagrarem bispo a Frei
João, entronizando-o como metropolita e primeiro arcebispo de Pequim, com jurisdição
sobre todo o império tártaro.

É venerado como Beato, embora o seu culto
ainda não tenha sido aprovado oficialmente.
Modelo de missionário, não se poupou a esforços para difundir a Fé e implantar a Igreja.
Que o seu exemplo nos leve a amar a Igreja
da China - praticamente uma Igreja do silêncio e das catacumbas - rogando a Deus pelos
nossos heróicos irmãos que, naquele país,
estão a todas as horas expostos aos maiores
riscos. Hoje, na China, só é cristão quem tem
têmpera de mártir. Deus permita que em breve
seja dada, ali, liberdade completa à Igreja de
Cristo.

Esgotado por tanta actividade, mas feliz por
tudo o que a graça de Deus realizara nele e
por ele, morreu em Pequim em 1328. Como

em que passei pela Família franciscana no fim da década de 50.
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faz executar pinturas do
Velho e do Novo Testamento para o ensinamento da doutrina, procura
preparar
missionários
indígenas «porque eu
já estou velho, mais por
causa dos trabalhos e
tribulações do que pela
idade». A sua conquista
não é apressada nem
superficial, mas metódica e consolidada por
uma organização hierárquica que lhe assegura
estabilidade. De facto,
como os Apóstolos, ele
começa por ocupar os
centros mais populosos,
os principais portos,
as grandes vias de comunicação transitadas
pelas caravanas; funda
conventos, estabelece
em todo o território das
Missões a hierarquia da
Igreja e da sua Ordem».

Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
Telefone: 244 839 904 / 6  Fax: 244 839 905
Telemóvel: 916 200 803   E.mail: umfprocnac@netcabo.pt

São Francisco de Assis nunca me
abandonou, acompanhando-me sempre nos meus pensamentos, mesmo
durante um período da minha vida em
que enveredei por caminhos menos
certos. Gostaria que um dia me fosse
permitido fazer uma visita a essa e a
outras casas por onde passei, para re-
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Aprendi em todas as casas por onde
passei (Seminário da Imaculada Conceição, em Lisboa, Convento de São
Francisco, em Leiria, e Colégio de
Montariol, em Braga) situações de vivência inesquecíveis. Deus, porém,
tinha outro caminho traçado para mim:
percorri o mundo, desde África, norte
da Europa, até à América, e hoje encontro-me na minha terra natal.

S

Frei Marques Novo, OFM

viver um pouco o sentido de santidade
que encontrei na «minha Família Franciscana».
Que o Pai São Francisco continue
junto daquele a quem tanto amou, a
interceder e a olhar pela sua família
que também considero minha, e que a
bênção do Senhor se estenda sempre
e cada vez mais a todos os ramos
desta Família.
Neste mês dedicado às Missões –
que é o mês de Outubro – que o trabalho missionário em África, que eu tão
bem conheço, seja cada vez mais profícuo em santidade. Que Deus abençoe todos os que se dedicam a causas
tão nobres como é o levar alento e a
Sua santíssima doutrina a todos os recantos do mundo.
Fernando C. Lameira
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Como aquela outra mulher do Evangelho, também
ela deu tudo o que tinha, o melhor que tinha, a vida
toda. Refiro-me à actividade missionária da Idalina
Neto Gomes (25/12/1975 – 06/11/2006), dos Leigos
para o Desenvolvimento, Associação de missionários leigos ligados à Companhia de Jesus

o passado dia 15 de Novembro o Procurador Nacional
da União Missionária Franciscana, Frei Vítor Rafael, reuniu em
Leiria, na sede nacional da UMF,
com os responsáveis locais deste
movimento missionário, para um
encontro de reflexão e trabalho.
Em jeito de partilha, cada um dos
presentes teve oportunidade de
fazer uma avaliação das actividades desenvolvidas junto do povo
de Deus nas áreas que lhes estão
confiadas
Este encontro, partilhado por um número razoável de Procuradores da
UMF, serviu para partilhar ideias com
o intuito de concretizar novas iniciativas integradas no serviço da animação missionária realizado pela União
Missionária Franciscana, que tem
longa história de vida em Portugal.
A UMF tem como prioridade apoiar as
missões confiadas aos missionários
franciscanas nos chamados «países
de missão». Por isso procura promover e implantar junto do povo de Deus
o fervor, ardor e amor pelas missões.
Diz o Secretariado Geral de Evangelização Missionária da nossa Ordem
que a primeira finalidade da missão
franciscana é a implantação da Ordem, que acompanha a implantação

Procuradores locais da União Missionária Franciscana que reuniram em Leiria
sda Igreja nos locais onde ela ainda
não se encontra bem organizada.
É tarefa dos missionários difundir o
carisma franciscano e formar os irmãos vocacionados desses países
para desta forma consolidarem a
presença franciscana, segundo as
necessidades das diversas culturas.
Eles encontram-se ao serviço da
Igreja local em cujo projecto pastoral
estão inseridos.

O tema «Missionários Leigos» foi
também abordado. Nos últimos tempos muitos são os que têm entrado
em contacto com a UMF, na sua
maioria jovens, com a disponibilidade de doarem algum tempo de suas
vidas a este trabalho tão nobre!

A preparação do Congresso Missionário Nacional, a realizar em
2008, foi pretexto para uma reflexão sobre o desafio que a Missão
lança aos jovens de hoje. Manuel
Oliveira de Sousa, director do Departamento Nacional da Pastoral
Juvenil, e o Padre Jorge Castela, director do Departamento da
pastoral Juvenil da Diocese da
Guarda, foram convidados especiais para falar da missão que se
faz e dos espaços que se abrem
à missão nos contextos juvenis.
A Assembleia pôde ainda ouvir
os testemunhos dos jovens do
«Guard’África», entidade de âmbito diocesano que tem formado
e enviado leigos para Angola, em

Missão, durante os meses do verão, e que faz animação missionária durante o ano, percorrendo
as paróquias da Diocese.
Os membros do ANIMAG partilharam as iniciativas conjuntas
realizadas durante o ano, sobretudo as Semanas de Animação
Missionária que tiveram lugar em
todo o país, de Trás-os-Montes ao
Algarve. Foi também partilhado o
empenho na vivência do «Outubro Missionário» e a participação
nas Jornadas Missionárias Nacionais. Houve ainda espaço para
a «MissãoPress» (Associação da
Imprensa Missionária), as Obras
Missionárias Pontifícias e a Antena «Fé e Justiça África-Europa»
Para além de espaços de oração,
convívio, avaliação e programação, os Animadores Missionários
contaram ainda com uma conferência de D. Manuel Felício sobre
«desafios e perspectivas da Mis-

A União Missionária Franciscana e a ASPAA estiveram presentes nas exéquias fúnebres, que tiveram lugar no passado dia 9, na pessoa de Frei Vítor Rafael, Frei José Dias
Lima e Frei Álvaro Silva, na pacata localidade de Aguiar da
Beira, diocese de Viseu.

Neste encontro não foram esquecidos os Zeladores e associados
que, com sua disponibilidade e dedicação, e muitas vezes com grande
sacrifício, prosseguem a
sua acção missionária e
recolha de ofertas, que
posteriormente são enviadas e assim ajudam
a concretizar alguns dos
muitos «projectos missionários» junto dos mais
necessitados, projectos
que o nosso mensário
tão bem tem apoiado.

Presidiu à celebração eucarística o Senhor Dom Ilídio Leandro, Bispo de Viseu, e estiveram presentes o Provincial
dos Jesuítas em Portugal e mais de uma meia centena de
sacerdotes de diferentes Institutos Missionários e Sociedades de Vida Apostólica. Marcaram também presença a
Direcção Nacional dos Leigos para o Desenvolvimento e
centenas de amigos e familiares da Lina, que encheram a
vasta igreja paroquial.

Ao terminar esta partilha
com os nossos leitores,
encomendamos todo este
trabalho a Santo António,
Padroeiro Universal da
UMF.

Não queremos antecipar nada, mas é evidente que os
«Leigos para o Desenvolvimento» e o «Laicado Missionário em Portugal» têm agora a sua primeira mártir, o
que aos olhos da Fé tem uma abrangência que nós não
podemos adivinhar. Sentimos que Deus está a falar, a
abençoar a ainda recente actividade missionária dos leigos em Portugal.

Momento de trabalho, nas instalações da Procuradoria Nacional da União Missionária Franciscana

Os Animadores Missionários
pertencentes
a
Institutos
«Ad Gentes» (ANIMAG) reuniram-se no Centro apostólico D. João Oliveira Matos, na
Guarda, de 7 a 10 de Novembro, na sua Assembleia Anual

A Idalina, que há mais de um ano trabalhava na Missão de
Fonte Boa, em Nacala (Moçambique), faleceu de morte violenta do passado dia 6 de Novembro, juntamente com um
missionário jesuíta, de nacionalidade brasileira. Da mesma
acção violenta resultaram outros missionários feridos.

Paz e Bem! t

são para a Igreja Local». O Padre
Manuel Durães Barbosa, director
das Obras Missionárias Pontifícias
e responsável pela organização
do Congresso, apresentou os dados disponíveis e pediu a colaboração de todos na divulgação
e preparação deste evento que
se pretende mobilizador para a

A Lina estudou Direito em Coimbra, mas em Nacala tinha
outras preocupações. Orientava um projecto agrícola para
que o povo à volta da missão tivesse o pão de cada dia,
tirado dos produtos da terra. Com os seus pais na terra
natal tinha aprendido a trabalhar a terra e era essa agora
a forma que tinha de partilhar os seus conhecimentos.

Frei Álvaro Silva, OFM

Igreja em Portugal. Esta apresentação decorreu na presença
dos Superiores Maiores dos Institutos Missionários «Ad Gentes»
(IMAG), também eles reunidos
em Assembleia.
Os Animadores Missionários participaram ainda, em Aguiar da

Beira, no funeral da Idalina Gomes, assassinada em Moçambique, que abriu uma nova página
na história missionária de Portugal, pois, pela primeira vez, um
Leigo Missionário entrega a sua
vida, de forma violenta, ao serviço da Missão.
Tony Neves, CSSP

Animadores Missionários dos Institutos «Ad Gentes» (ANIMAG) presentes na Assembleia Anual realizada na Guarda
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Em Louvor
da Gratidão
N

o passado mês de Agosto
esteve entre nós o Frei Ilídio
Jacinto Inácio, moçambicano da
Custódia de Santa Clara de Moçambique. Passados estes quatro
meses, enviou-nos esta mensagem, em jeito de crónica, que partilhamos com os nossos leitores

á mais de um ano, no
Jornal de Abril de 2005,
tive oportunidade de publicar
uma breve notícia nesta rubrica. Agora, correspondendo
a um novo apelo do nosso
Director, publico uma breve
nota para testemunhar aos
leitores a grande dedicação
missionária da Sr.ª D. Amélia
da Costa e Silva.
A D. Amélia completou no
passado dia 22 de Outubro
o seu 89º. aniversário natalício, tendo nascido em Torres
Novas quando o ano de 1917
quase corria para o fim, ano
de muitas bênçãos para Portugal. Basta recordar que foi o
ano das Aparições da Virgem
Nossa Senhora em Fátima!
Ainda menina, foi baptizada
na igreja do Salvador, na sua
terra natal, e a semente da Fé
depositada no seu coração
não deixou de crescer e de
dar frutos.
Foi esposa dedicada e agora é
mãe solícita, sogra extremosa
e avó embevecida. Cumprindo bem os seus deveres familiares, nunca deixou de ter
tempo para as Missões Franciscanas.
Na paróquia dos Anjos, em
Lisboa, onde reside, é uma
referência de vida cristã. Semeia à sua volta uma simpatia
natural, que lhe granjeia bons
resultados no trabalho missionário. Tendo embora algumas colaboradoras fiéis que a
ajudam na venda da imprensa
missionária franciscana, é a
D. Amélia quem recolhe as
ofertas para o Jornal «Missões Franciscanas».
É uma presença constante no
Retiro anual da UMF, em Fátima, há largas décadas. Na sua
casa os Missionários Franciscanos têm sempre um lugar
especial, venham eles de perto ou de longe. Por tudo isto
e muito mais, prestamos aqui
publicamente a nossa gratidão a esta Zeladora da UMF
da Procuradoria local de Santo António à Sé, em Lisboa.
Frei Álvaro Silva, OFM

Em primeiro lugar gostaria de agradecer a oportunidade que me é concedida para poder manifestar os sentimentos de alegria e gratidão por tudo
o que vi, ouvi e fiz a quando da minha
permanência em Portugal, de 4 a 29
de Agosto de 2006. Nesta altura, entre os dias 24 a 28, participei no Retiro Anual da UMF, em Fátima, e visitei
os irmãos da Província Portuguesa,
especialmente das fraternidades e
paróquias geminadas com o Seminário de Santo António de Chimoio, da
Custódia de Santa Clara de Assis de
Moçambique. Gostaria ainda de dar
graças a Deus por esta experiência e
estender a minha gratidão à Província Portuguesa dos Frades Menores.
Quando o Frei Calisto se afastou de
mim, depois de me ter acompanhado
ao aeroporto, em Maputo, a ansiedade e a saudade apoderaram-se de
mim. Porém, a certeza e a alegria de
explorar novos horizontes, a ânsia de
descobrir e encontrar irmãos nas terras lusas animaram-me e fizeram-me
esquecer a dor da partida. Já dentro
do avião disse para os meus botões:
«Já estou entregue», como que a dizer: «Estou num ponto sem retorno».
A certeza de encontrar irmãos tornou‑se realidade quando, depois de
10 horas de voo, cheguei a Lisboa. À
minha espera o Frei Vítor Rafael, Procurador da UMF, Frei Álvaro Silva e a
sempre disponível D. Maria do Céu.
Depois de um breve passeio por Lisboa, debaixo de um calor abrasador,
para colher as primeiras impressões
sobre a capital, acompanhei-os até à
Igreja de Santo António, onde tive a
alegria de ser acolhido e de pernoitar na fraternidade do Frei Armindo
Carvalho e do «sempre jovem» Frei
Aquiles. Foi um momento de muita
alegria, de emoção e de partilha das
saudades de Moçambique, do seu
povo, da sua cultura, da sua fé, enfim... da sua vida.
No dia seguinte, sábado, visitei este
santuário, onde nasceu Santo António, concelebrando na Eucaristia das
11 horas, presidida pelo Frei Armindo
Carvalho. Depois da Eucaristia saudei
os fiéis e falei-lhes das Missões Franciscanas de Moçambique. A seguir à
missa fui com o Frei Vítor a Peniche,
onde encontrei pessoas conhecidas:
o Sr. António José e sua esposa Alice – que por três vezes estiveram
em Moçambique – e conheci outros
familiares. Porque era o primeiro fimde-semana de Agosto, pude apreciar
parte da Festa em honra de Nossa
Senhora da Boa Viagem. De facto,
nos três dias em que lá permaneci e
nos restantes em que visitei a família do Frei Vítor Rafael, senti-me em
casa porque fui muito bem recebido
e bem tratado.

No dia 06, Festa da Transfiguração
do Senhor, fomos ao Convento da
Portela, em Leiria. Celebrámos a Eucaristia na Igreja de São Francisco
e no final partilhei mais uma vez a
minha experiência sobre as Missões
Franciscanas de Moçambique.
Ainda tenho bem presente na minha
memória o dia que passei na boa
companhia do Frei Francisco Marques Júnior, que muito trabalhou em
Moçambique. Era mais um dia de calor escaldante. Mas apagámos o calor da bela vila da Nazaré com a frescura das paisagens de Torres Novas
e Santarém, havendo oportunidade
para mais adiante admirar a arquitectura clássica e medieval da histórica
Alcobaça, de Tomar e da Batalha.
No Convento da Luz matei saudades
ao encontrar o Frei Fernando Chaves e Frei Magalhães, missionários a
quem as missões de Jécua e Manica
muito devem e ainda outros que muito trabalharam na construção e organização de missões em Moçambique.
Que Deus lhes dê o devido conforto
de corpo e de espírito.
O dia 10 de Agosto foi muito especial
para a minha vocação franciscana e
sacerdotal. Presidi à missa no terceiro aniversário da minha ordenação.
Por mercê de Deus celebrei na Igreja
de Santo António, em Lisboa, agradecendo a todos os presentes e por
meio deles à Província Portuguesa
e aos benfeitores das Missões e da
Custódia de Santa Clara de Assis de
Moçambique. Partilharam a minha
alegria o Frei Armindo, o Frei Aquiles,
o Frei Vítor e o Frei Álvaro, que no fim
da missa fez breve alusão à vocação
do Frei Isac Justino que celebrou este
aniversário no altar celeste.
Na Fraternidade de Santo António
houve almoço festivo, terminado o
qual segui na companhia da D. Lígia
e sua irmã Isabel para Loulé (Algarve), ficando hospedado em casa da
família.

dações
dos
irmãos de Moçambique e em
particular dos
que vivem no
Chimoio. Agradeci o contributo material
e
espiritual
destes irmãos
de Faro para a
formação franciscana
em
Moçambique.

Durante a Eucaristia
com Frei Álvaro Silva e Frei Aquiles do Nascimento

Depois de um dia de viagem cansativa de autocarro com ligação em Lisboa, cheguei finalmente a Leiria. No
dia seguinte, Festa da Assunção de
Nossa Senhora, celebrei a missa das
10h30 juntamente com o Frei Vítor e o
Frei Moisés e apresentei formalmente as saudações de Moçambique, e
em especial do Seminário Santo António, e falei dos ventos de mudança
na nova concepção da vocação missionária. Após a Eucaristia fui com o
Frei Vítor almoçar com a família da
D. Gracinda, grande benfeitora das
missões, nesse dia radiante com o
baptizado do seu bisneto.
Em Leiria tive um momento de comunhão e partilha fraterna e espiritual
com os irmãos da fraternidade. Em
conversa fraterna atrevi-me a falar informalmente do pulsar da Custódia de
Santa Clara de Assis, e do Seminário
de Santo António, em particular, destacando as alegrias e, porque não, as
tristezas, os anseios, os projectos e
as vocações, graças a Deus cada vez
mais florescentes.
De 24 a 28 de Agosto permaneci no
Santuário de Fátima, mais propriamente na Casa de Retiros de Nossa
Senhora do Carmo, onde decorreu o
Retiro Nacional da UMF. No segundo dia do Retiro presidi à Eucaristia,
fazendo referência à «história» da
minha vocação. Nos «momentos missionários» partilhei com zeladores da
UMF a minha experiência pessoal e
as actividades desenvolvidas pelos
Frades Menores em Moçambique.

No dia 12 visitei a Fraternidade e a
Paróquia de Faro. Este era
um dos motivos que me
traziam a Portugal: visitar
as fraternidades e paróquias com as quais o Seminário de Santo António
está geminado. Fui acolhido fraternalmente pelos
confrades, o Frei José
António e o Frei Amorim e
Frei Mário Jorge. Presidi à
missa das 18h30 do dia 12
e à das 9h00 e das 18h30
do dia 13, na Igreja de São
Francisco, acompanhado
pelo Frei Marques de Castro e pelo Frei Mário Jorge.
Porque geminada também
com o Seminário de Santo António, no dia 13 concelebrei na Paróquia da
Conceição de Faro, sendo
a Eucaristia presidida pelo
Frei José António. Estas
missas foram verdadeiros
momentos
missionários Na Enfermaria Provincial, de visita ao missionário
porque apresentei as sau- Frei Manuel Teixeira de Magalhães

Confesso que foi um momento missionário muito rico porque me encontrei e partilhei com alguns benfeitores
que asseguram a vida da UMF e que
são missionários através da sua generosa contribuição: assinando o
jornal, adquirindo a agenda, o calendário, oferecendo intenções de missas, fundando «Bolsas de Estudo» e
rezando pelas vocações. Não houve
palavras para agradecer a boa vontade e a ajuda de todos, que passaram
de «anónimos» a amigos. Só Deus
poderá retribuir com justiça. Mas é
preciso ter Deus sempre ao nosso
lado e cantar sempre o Seu nome:
Yimbelela Hosi .
Foi também oportunidade para reencontrar missionários que passaram
por Moçambique e Guiné e ainda
com aqueles que aspiram ir (ou vir)
para as missões: os jovens acabados
de chegar do Chimoio, da Guiné, o
Zé, a professora Mónica, os jovens
guitarristas, cantores e outros. A todos, muita coragem! Mesmo que o
Frei Vítor nos tenha «recusado a
inscrição» para o Retiro Nacional da
UMF do próximo ano, a mim e ao Frei
Xavier Zavalla, esperamos marcar a
nossa presença...
Após o almoço do dia 28, fui a Lisboa esperar a minha «sentença» de
partida. Assim como Lisboa tinha sido
a minha porta de entrada, desta vez
restava que fosse a de saída. Mas
ainda deu tempo para gastar cada segundo do tempo que me restava. Claro, desta vez, a «vítima» só poderia
ser o Frei Álvaro Silva, que me levou
aos edifícios do Parque das Nações e
a outros lugares.
Tomada a última refeição em Portugal, em companhia de Frei Armindo,
Frei Aquiles e Frei Álvaro, a D. Maria do Céu levou-me ao encontro do
Frei Vítor Rafael e do Salvador Armando, que tinha acabado de chegar de Moçambique com os Leigos
missionários.
Deixei Portugal e, emocionado, regressei para Moçambique. Para trás
ficou a saudade de tudo o que vi, das
pessoas que encontrei, dos irmãos
e amigos que fiz, dos abraços e de
muitos sorrisos que recebi. Termino
pedindo perdão por todas as falhas.
A todos «Inkomu»!
Como se diz cá na terra «estamos
juntos»!
Frei Ilídio Inácio, OFM
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Se é bom viver, melhor é conviver. Conviver significa partilha, comunhão. E aconteceu partilha e comunhão no
«Convívio Missionário» realizado em Varatojo no passado
dia cinco de Novembro
Passava de uma centena o número de pessoas que estiveram presentes. Vieram logo de
manhã, algumas de bem longe.
Conforme programa previamente
elaborado, às 10H15 já muitos se
encontravam no Salão do Convento, onde se realizaria a primeira actividade. Presentes também duas «missionárias leigas»,
a Maria Fernanda e a Ana Maria,
que dentro em breve tencionam
ir partilhar suas vidas com povos
de outras culturas, mais concretamente em Moçambique.
Às 10H30 em ponto, Frei Vítor
Rafael, Procurador Nacional da
UMF, dava início ao «Momento de
reflexão missionária», servindose da mensagem do Papa Bento
XVI para o «Domingo Missionário» deste ano. Era pão «partido
aos bocadinhos» para melhor ser
saboreado, em frases incisivas,
transmitidas em programa «powerpoint», com fundo musical.
Assim, a mensagem era captada
não apenas pelos ouvidos, mas
também pela vista.
As palavras do Papa serviram
de «aperitivo» para outras imagens que apareceriam no écran
e que mostraram algumas das
actividades desenvolvidas pelos
missionários franciscanos em
Moçambique e Guiné-Bissau. E
depois ainda vieram outras ima-

C
A Eucaristia é fonte e meta do labor missionário
gens, estas relacionadas com o
trabalho de «apoio missionário»
aos da «linha da frente», no número dos quais muitos estavam
ali presentes: imagens do Retiro Anual realizado em Fátima
no passado mês de Agosto, dos
trabalhos de animação missionária levados a efeito dias antes na
ilha da Madeira, da última «Festa
das Missões» da Procuradoria de
Varatojo e, em cima do acontecimento, do Retiro local da UMF
que estava a terminar.
Este iniciara-se no dia três à noite, com cerca de duas dezenas
de participantes, proporcionando
momentos de oração e reflexão
missionária. Durante ele, Frei Vítor, lembrando as palavras de Jesus «o Filho do homem não veio
para ser servido, mas para servir
e dar a vida pela redenção de todos», insistiu na tónica de que a
missão tem que ser vivida numa
atitude de amor e serviço, tanto
por parte dos que se encontram
em «terras de missão» como daqueles que, embora longe, estão
em comunhão com eles.

Antes da celebração da Eucaristia, ainda ouvimos no Salão o
testemunho das duas «missionárias
leigas»
acima referidas,
dispostas também elas a servir
durante
algum
tempo os povos
para onde serão
enviadas. E houve ainda tempo para aqueles
que participaram
na «Peregrinação à Turquia»,
promovida pela
UMF nos inícios
Conviver: dom franciscano que todos os anos se repete
do passado mês

de Agosto, poderem recordar os
momentos mais significativos da
viagem através das imagens que
iam aparecendo no écran.
A Eucaristia, celebrada pelas
12H00 do dia cinco, foi momento
de acção de graças pelo trabalho
realizado em terras de missão,
graças à colaboração recebida
dos zeladores/as e associados da
União Missionária Franciscana.
A partir das 13H00 o Encontro
tomou outra dimensão, embora
sem perder o aspecto de «convívio» e «comunhão». Todos se
reuniram no refeitório do Convento. Bem apertadinhos, couberam todos… Foi o momento da
partilha da refeição, confeccionada por mãos habilidosas na cozinha conventual com as iguarias
que muitos haviam trazido.
Sem esquecer os outros, não
posso deixar de fazer uma referência especial ao casal Maria do
Rosário/Orlando, de Ribamar, que
desde há anos vêm nas vésperas
deixar «frutos do mar» e «outras
coisas» que eles próprios e outras pessoas, particularmente da
família, no próprio dia preparam
com muito amor e carinho.
E o Encontro/Convívio terminou,
como já é hábito, em ambiente
de muita alegria, nos claustros
do Convento, saboreando as
castanhas, bem regadinhas com
a indispensável água-pé… E era
o momento da debandada. Pouco a pouco, os colaboradores e
amigos dos Missionários Franciscanos iam regressando a suas
casas, mais conscientes de que
o trabalho missionário tem que
passar também por suas próprias
vidas.

D
1º Prémio - «O Abraço»
Mário Rui Jaleco - FEC - Angola

3º Prémio - «Menina da Máquina de Costura»
Sérgio A. Cabral - Leigos Boa Nova - Moçambique

esde 2002 que a Fundação
Evangelização e Culturas
(FEC) tem como uma das suas
missões assumir a Plataforma informal de Voluntariado Missionário, que reúne actualmente cerca
de 45 entidades responsáveis.
Uma realidade que tem vindo a
crescer desde há 20 anos atrás.
Hoje são já mais de 2500 aqueles
que optaram por ser voluntários
missionários, seja por um curto
período de tempo de dois meses,
seja por um, dois ou mais anos
Em Maio de 2006 a FEC lançou o
CONCURSO DE FOTOGRAFIA –
Olháki, destinado a voluntários com
experiências de missão, sobretudo
em África, mas também noutros
continentes. Um convite para partilhar momentos do que viram, sentiram e viveram, através da fotografia. O tema geral foi o Voluntariado

Frei Maques de Castro, OFM

Missionário. Foram várias as fotos
que chegaram à FEC e que constituíram a base de trabalho do júri do
Concurso, que teve a difícil tarefa de
seleccionar os melhores trabalhos.
Foram eles: António Homem Cardoso, Carlos Pinto Coelho, Mons.
Cachadinha (FEC), Henrique Pinto
(CAIS), Manuel Silveira Ramos (Ar.
Co), Rosa Reis e Teresa Siza (Centro Português de Fotografia).
São vários os patrocinadores que
se aliaram ao Concurso e a esta
causa do Voluntariado Missionário e
que tornaram ainda mais apelativo o
Olháki.
A partir das melhores fotografias realizou-se uma Exposição Fotográfica itinerante pelos vários Grupos de
Voluntariado Missionário e outras
Entidades que demonstrem interesse em divulgá-la. Esta Exposição

omo está organizada a vida
dos cristãos numa Missão?
O que faz um padre sozinho numa
grande missão? Como assiste ele
a tantas comunidades? Respondo também com perguntas: Como
estariam organizados os cristãos
das nossas aldeias e paróquias,
se na nossa Diocese apenas houvesse um padre e portanto não
houvesse uma Diocese com muitas paróquias, mas simplesmente
tudo isto fosse uma grande Missão? O que faria o padre/missionário? O que fariam os cristãos
ao Domingo? Como seria a Missa
deles? E a Catequese? E como
seriam os Funerais?
Assim compreende-se melhor o
que é uma Missão. É uma Paróquia
grande, com muitas aldeias, muitas
capelas, ligadas por caminhos fracos, sem transportes públicos, sem
estradas nem telefones nem restaurantes.
É este o grande problema do missionário: organizar a vida cristã em
cada aldeia da sua Missão. Criar as
comunidades. Organizar as comunidades. Formar o maior número
possível de Animadores de Comunidade. São precisos muitos e bons
Animadores, e não apenas catequistas. A catequese é somente um
dos muitos serviços da comunidade,
embora um dos mais importantes.
Quais são então os principais serviços duma Comunidade? Liturgia
(presidência, leituras, cânticos,
danças, acólitos, limpeza e ornamentação da capela e do altar, etc.),
Catequese (de crianças, de jovens,
de adultos, de preparação para o
Crisma e para o Casamento), Formação e Animação juvenil, Caridade, Animação vocacional, Justiça e
Paz, Animação familiar, Apoio aos
doentes, etc. Para cada um destes
Serviços a comunidade deve escolher um Animador, que seja capaz
de animar minimamente esse serviço comunitário. E deve haver ainda
um Animador Geral da Comunidade, que promova e anime todos os
serviços e encoraje todos os outros

foi inaugurada no dia 14 de Outubro de 2006 em Fátima, integrada
na celebração do Dia do Voluntário
Missionário.

Animadores. Deste animador geral depende fundamentalmente a
vida da comunidade. Deve ser um
homem ou uma mulher de fé, com
coragem, sem medo de enfrentar os
problemas.
Numa Missão existem geralmente
várias dezenas de comunidades, divididas em grupos, que se chamam
«Zonas da Missão». O missionário,
ao Domingo, visita uma dessas zonas. Como apenas visita cada zona
de tempos a tempos, deve fazê-lo
sem pressa. É preciso tempo para
conversar com os animadores e
com os cristãos. Todos gostam de
ver, de cumprimentar e de conversar
um pouco com o seu missionário. O
dia da visita do missionário é um
dia festivo, é um acontecimento na
terra. Os cristãos das comunidades
mais próximas aproveitam também
para estar presentes e chegaremse perto do padre. Além de quererem ver e ouvir, são também muitas
vezes portadores de perguntas, de
preocupações, de desabafos e até
de queixas para entregar.
E a Missa nas outras zonas e comunidades? Simplesmente, não é possível. Fazem eles a Celebração da
Palavra, que se resume à primeira
parte da Missa, com a Comunhão,
naquelas comunidades onde isso é
possível.
O difícil, o muito difícil, é realmente
formar, encorajar e acompanhar de
perto as várias centenas de Animadores de Comunidade.
Frei Jorge Chaves, OFM

zembro de 2006 dedicada ao Voluntariado Missionário e ao Concurso
Olháki. t

Nesse mesmo dia foi lançada a
Agenda para 2007, com as 16 melhores fotografias. A venda desta
agenda reverte a favor das Entidades de Voluntariado Missionário
que a promovem, tornando possível
a dinamização e o desenvolvimento
de projectos missionários nos países onde actuam. Está à venda em
vários locais: Fundação Evangelização e Culturas (Lisboa), Leigos
para o Desenvolvimento (Lumiar),
Centro Universitário Manuel da Nóbrega (Coimbra), Centro Universitário Fé e Espiritualidade (Aveiro),
Gas’Porto (Porto).
A Revista CAIS associou-se a esta
iniciativa, sendo a edição de De-

2º Prémio - «Escolinha»
Sara C. Yan - Equipa d’ África
Moçambique
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Os JSF realizaram, de 29
de Setembro a 1 de Outubro, o Encontro Nacional
da «maioridade» (18º),
na Benedita - Alcobaça

nosso muito querido e santo Frei Manuel Maria Teixeira entregou a sua bela alma ao
Criador no dia 22 de Setembro de
2006, quando se aproximava do
95º aniversário, pois nascera na
paróquia de Lebução, Valpaços,
a 12 de Dezembro de 1912.

«O Amor ‘in’porta à Missão»
foi o tema de fundo porque
Bento XVI quis que este ano
fosse dedicado ao Amor e,
quer na Benedita quer em
Alcobaça, o ‘pórtico’ é símbolo de fé e de cultura.
A manhã de sábado foi de
encontro com a História de
Portugal e da Evangelização.
No Mosteiro de Alcobaça, o
P. Fernando Cima explicou
aos 300 JSF, vindos de todo
o país, como Alcobaça foi
importante para a consolidação de Portugal, para
a evangelização e para a
cultura. Depois, houve uma
visita aos claustros, com o apoio
do IPAD, e ali se escutou uma
ária de Haendel e reuniram os
20 grupos de campo, espalhados
pelos espaços que outrora foram
lugar de vida e oração dos monges da Ordem de Cyster.
A Benedita acolheu de braços
abertos os JSF. A Paróquia (com
os Padres Armindo e Jorge), a
Câmara Municipal (que cedeu
autocarros para a deslocação a
Alcobaça), a Junta de Freguesia
(apoiou em tudo), o Externato
Nossa Senhora da Encarnação
(que abriu as portas para que os
jovens ali reunissem e se instalassem), os Bombeiros (que cederam o grande salão para as
refeições e onde os JSF tiveram
a surpresa da actuação da fanfarra), o Rancho Folclórico, os
familiares mais directos dos JSF
da Benedita... todos deram um
apoio incondicional.

Este XVIII Encontro Nacional contou com momentos fortes de oração, de encontro, de partilha das
actividades de verão (Ponte no
Huambo, peregrinação a Taizé,
Semanas Missionárias em Portugal...), de reflexão em grupos de
campo, de formação (sobre missão, voluntariado missionário e os
projectos solidários de Sol Sem
Fronteiras), de workshops (15) e
de cultura (sobretudo com o Jogo
da Vila), de alegria, de festa.
Na sessão de Abertura, o P. Armindo Reis recordou que, se todos os painéis apresentam Alcobaça como ‘terra de Paixão’, ela
se tinha tornado ‘terra de Missão’.
Na Eucaristia de Encerramento,
na Igreja Paroquial da Benedita,
D. Anacleto Oliveira convidou os
jovens a partir, porque a Missão
sem fronteiras é muito importante para a Igreja e para o mundo.
Tony Neves, CSSP

Despertado para a vida religiosa
na Ordem Franciscana, entrou na
Residência do Carmo, em Braga,
no dia 15 de Janeiro de 1940 e
breve o passaram para o Colégio
de Montariol, então ainda nos subúrbios de Braga, onde lhe serviu
de mestre o Frei Roque do Amaral.
Meses depois transferiram-no para
o Convento de Varatojo (Torres
Vedras), onde se preparou para a
admissão à Ordem Seráfica sob a
orientação do Frei Alexandre dos
Santos. Nestas casas ocupou-se
de trabalhos domésticos, na qualidade de «irmão donato», como
na época se denominavam os
candidatos a irmãos leigos.
No dia 7 de Setembro de 1941
tomou o hábito franciscano no
Convento de Varatojo, quando ali
exercia as funções de Mestre de
Noviços o Frei Vitorino Dantas e
de Vice-Mestre o Frei Guilherme
Ferreira da Costa. Um ano depois,
a 8 de Setembro de 1942, emitia
os votos simples ou temporários.
Na mesma casa havia de permanecer até 1945, sempre ocupado
em trabalhos de utilidade para o
convento, entre eles o de encarregado da carroça, puxada pelo
célebre «Capadócio». O Frei
Manuel foi sempre um homem
de muitas e variadas habilidades,
desde carpinteiro a electricista,
passando por enfermeiro, tractorista, agricultor e cozinheiro.

A vocação missionária surgiu-lhe
em 1945. Chegou à Missão da
Beira a 3 de Abril desse ano e
logo o colocaram na Missão da
Machanga, onde serviu como
enfermeiro e catequista. Dali se
deslocou à Missão de Amatongas
para fazer a profissão solene a 4
de Outubro desse ano de 1945.
Um ano depois, foi transferido
para a Missão de Jécua e em
Julho de 1948 fixaram-no em
Amatongas. Aqui manifestou mais
uma vez excelentes qualidades de
trabalho, pondo a render os largos
terrenos da Missão, sem esquecer
a função de catequista.
A 20 de Outubro de 1951, por
motivo de grave doença pulmonar, regressou a Portugal, tendo
permanecido no Seminário da
Luz, em Lisboa, uns dez anos
em recuperação da saúde, tendo
desempenhado ali as funções de
sacristão, que não lhe exigiam
grande esforço físico.
Animado pelo missionário Frei Leonardo Saldanha, a 20 de Novembro de 1962 voltou à grandiosa
Missão de Amatongas, desta vez
mais ligado aos alunos do internato masculino e aos trabalhos
domésticos.
Um pouco em consequência da
agitação política e social provocada pela independência de
Moçambique ocorrida em meados
de 1975, o bom do Frei Manuel
trocou, em Junho de 1976, a
Missão de Amatongas pela Residência do Hospital de Jesus,
em Lisboa, onde viveu até 8 de
Maio de 2004, edificando toda
a gente com o seu exemplo de
franciscano menor, observante

da Regra, dirigindo a diária reza
do terço na capela pública da Fraternidade, sempre atento a tudo o
que respeitasse ao culto e ao bom
ordenamento da residência conventual e lembrado da primazia do
espírito de oração e devoção, ao
qual todas as demais coisas devem servir, como queria o Pai São
Francisco. Ainda arranjava tempo
para visitar doentes, sobretudo os
do Hospital de Jesus, até porque
foi, durante alguns anos, ministro
extraordinário da Comunhão.
Por motivo de saúde, transferiuse para a Enfermaria da Luz no
dia 8 de Maio de 2004. Ali, se é
possível, intensificou ainda mais
a sua vida de relação com Deus,
mediante o Ofício das Horas, o
Terço, a Via Sacra e sobretudo
a Eucaristia, e de relações com
os irmãos e pessoas amigas, que
tanto apreciavam a sua humildade, disponibilidade e acolhedor
sorriso.
Na Enfermaria da Luz, em Lisboa,
veio a falecer, vítima de edema
pulmonar, às 14 horas do dia 22
de Setembro de 2006.
Frei Henrique Pinto Rema, OFM

O Missões Franciscanas e a Editorial Franciscana sugerem
A UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA realiza um conjunto de actividades
(e propõe outras) dedicadas aos benfeitores, zeladores, amigos e missionários
leigos. Procura esclarecer os participantes sobre as actividades da UMF, assim como promover e difundir a espiritualidade franciscana
Data

Actividade

Local

Organização

Encontro Missioná- Lisboa
rio com Eucaristia
Igreja Sto. António

UMF

Casa Retiros
Encontro de FormaN. Sra do Carmo
ção para Leigos
Fátima

UMF

Encontro Missioná- Varatojo
rio com Eucaristia
Torres Vedras

UMF

24-28.Ago.2007

Casa Retiros
Retiro/Encontro NaN. Sra do Carmo
cional da UMF
Fátima

UMF

06-07-Out.2007

Peregrinação
Franciscana

26-28.Out.2007

Encontro/Retiro Mis- Vratojo
sionário
Torres Vedras

21.Jan.2007
02-04.Mar.2007
27.Mai.2007

Fátima

Família Franciscana
UMF

Obs. As actividades referidas são necessárias para os leigos que pretendem
ir em missão. A Fundação Evangelização e Culturas (FEC) também apresenta
um programa formativo, que recomendamos. Caso esteja interessado(a) entre
em contacto com:

Frei Vítor Manuel Gomes Rafael, OFM

- Convento de S. Francisco Rua dos Mártires, 1 - Apartado 1021 - 2401-801 Leiria
TELF. 244 839 904 / FAX: 244 839 905
Email: umfprocnac@netcabo.pt

Almanaque de Santo António
Indispensável companheiro de jornada desde
há 109 anos
Preço: 4,50€

escritos Incompletos
Frei Armindo Augusto Carvalho
Textos de um génio franciscano que não se
dedicou, apenas, à escrita e à pregação.
Preço: 13,00€

Organística e Liturgia
Manuel Valença
O autor analisa o mais nobre dos instrumentos litúrgicos - o Órgão.
Preço: 9,50€
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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,
São Tomé e Príncipe, etc., num total de 371 assinaturas.

Cem milhões com a VOX
A VOX é uma plataforma «importante para o diálogo e cooperação» entre as
Igrejas Lusófonas dado que, sobretudo em
África, a rádio «é essencial» – disse o Pe.
Armando Duarte, Presidente da Direcção
da Associação Mundial das Rádios de Inspiração Cristã Cristã de Expressão Portuguesa (VOX). Nestes países, a rádio serve também como «meio evangelizador». Este
meio de comunicação é «promotor de desenvolvimento» e «cidadania». Com a sua variedade de programas de índole pedagógica, «formação sanitária e alfabetização», a rádio
é preponderante – completa o Pe. Armando Duarte. A VOX tem associados em todos os
países africanos de expressão portuguesa. No Brasil «temos cerca 200 associados», nos
Estados Unidos e na Austrália também temos alguns. «Estamos em contacto também com
Timor, além das Rádios portuguesas (RR e ARIC)». E afirma: «temos um potencial de
100 milhões de ouvintes». 
Prática religiosa é cada vez mais individual

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!

Por isso é justo falar da «graça das origens». Graça é a chegada dos irmãos,
na qual se renova o dom dos discípulos
ao Senhor Jesus: «Eram teus e tu mos
deste». (Fei José R. Carballo, Ministro Geral OFM, O
Sabor da Palavra).

Janeiro
• 1ª. Experiência Fraterna
5a7
• Semana de Oração
pela Vocação Franciscana
9-16
• Dia da Vocação Franciscana 16
as fontes escritas que ilustram os
elementos essenciais do carisma
franciscano não existe uma síntese comparável à que nos oferece o Testamento,
em completude e lucidez.

Março
• 2ª. Experiência Fraterna

24-30

Junho
• 3ª. Experiência Fraterna

15 a 17

Em poucas linhas, São Francisco descreve
o nascimento da primeira fraternidade:
«E depois que o Senhor me deu Irmãos
ninguém me mostrou o que eu deveria
fazer, mas o Altíssimo mesmo me revelou
que eu devia viver segundo a forma do
santo Evangelho. E eu o fiz escrever com
poucas palavras e de modo simples e o
Senhor Papa mo confirmou».

Agosto
• Experiência Tau 2007 (Itália) 5 a 15
Contacta-nos:
FAJV - Convento da Portela
Rua dos Mártires, 1
2400-187 LEIRIA
 244.825.259
 fajv@oninet.pt

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

«Assiste-se a um fenómeno de religião difusa nas sociedade europeias» afirmou Steffen
Dixi, investigador do Instituto de Ciências Sociais (ICS), sobre religião e sobre religiosidade em Portugal, no contexto de um colóquio organizado pelo ICS. Sob o tema «O
significado cultural da religião: aproximações e tendências contemporâneas», o Colóquio
pretendeu desenvolver uma reflexão científica de estudos sobre religião, independente da
teologia, ou seja «estudar cientificamente a expressão cultural que a religião tem ou o fenómeno na vida quotidiana», deu conta o orador e organizador do colóquio. «Como podemos medir estas mudanças ou estudar a religião ao nível individual» é agora uma questão
premente, segundo o investigador. Estudos «qualitativos e quantitativos» realizados nos
anos 60 e 70 mostraram que «os países europeus sofreram um declínio de participação nas
missas». Nos anos 90, ao contrário, assistiu-se a uma mudança, com o fenómeno religioso
a ser alvo de grande importância para a vida das pessoas, mas menos ao nível institucional
e mais ao nível pessoal. «Actualmente já é possível uma pessoa participar numa missa e no
dia seguinte participar numa celebração budista, sendo este um fenómeno de religiosidade
difusa» dá conta Steffan Dixi, lamentando que em Portugal não existam estudos sobre o
desaparecimento da religião. Steffen Dixi manifestou ainda a «necessidade urgente» de
se estudar esta religiosidade, pois «quando se fala de sociedade secularizada significa que
há uma prática menor de religiosidade institucional, não significando necessariamente
que não haja uma nova forma de religiosidade» - conclui. 
FAMÍLIA FRANCISCANA PORTUGUESA TEM NOVA DIRECÇÃO
Na Assembleia Geral do dia 30 de Outubro, a Família Franciscana Portuguesa elegeu a
nova Direcção que orientará os trabalhos e iniciativas desta grande Família ao longo dos
próximos três anos. A equipa directiva ficou assim constituída: Presidente, Fr. Fabrizio
Bordin OFM Conv; Secretária, Irmã Porcínia do Carmo Firmino FMMDP; Tesoureiro,
Irmão José Carlos Gorgulho Santos OFS; Vogais, Fr. Acílio Mendes OFMCap e Irmã
Maria Gorete Pedrosa (CSP). Frei Fabrizio Bordin, de 45 anos de idade, é Frade Menor
Conventual e actual Delegado Provincial da Província de Santo António de Pádua. Caberá
a esta nova Direcção animar a vida da Família Franciscana, coordenando todas as actividades previstas para cada ano e promovendo as iniciativas específicas pensadas para a
celebração do VIII Centenário da fundação do carisma franciscano. A Família Franciscana de Portugal, que conta com 25 entidades (Congregações/Institutos) membros, organiza
ao longo do ano inúmeras actividades conjuntas para as quais conta com a cooperação de
todos os seus membros e a directa colaboração do Centro de Franciscanismo, a funcionar
em Leiria. Este Centro é um organismos instituído pela Família Franciscana para dar
andamento às iniciativas tomadas em ordem ao conhecimento e promoção da identidade
franciscana e à formação e difusão da própria espiritualidade. 
Novas apostas na Pastoral Vocacional
De 12 a 19 de Novembro decorreu mais uma Semana dos Seminários. «Sentimos na Igreja Portuguesa um estímulo novo e um incentivo maior para a valorização das iniciativas
que promovam a Pastoral Vocaciona» – disse Dom António Francisco Santos, Presidente
da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios. Esta iniciativa serve para agradecer
«os sacerdotes que temos, valorizar os seminários e incentivo da Pastoral Vocacional nas
comunidades, famílias e escola». No início de mais um ano lectivo, esta semana pretendeu devolver também às comunidades locais o «contributo que podem dar na promoção
desta pastoral». A oração é um «momento central» da Igreja que suplica «ao Senhor da
Messe que envie operários» – realçou Dom António Francisco Santos. Da vivência desta
semana, o presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios gostaria que
dimanasse uma inserção no plano global de actividades programadas ao longo do ano:
«Valorizem os seminários como instituições essenciais nas igrejas diocesanas e ao mesmo
tempo permitam uma abertura criativa dos seminários junto das comunidades, escolas,
pastoral juvenil e universitária». 
antestreia mundial de filme sobre o nascimento de Jesus
O Vaticano recebeu, no dia 26 de Novembro, a antestreia mundial do filme «The Nativity
Story» (O Nascimento de Cristo), obra que retrata os acontecimentos narrados nos Evangelhos desde a Anunciação até à fuga para o Egipto. Na Aula Paulo VI, do Vaticano, estiveram perto de sete mil pessoas, entre as quais
a realizadora do filme, Catherine Hardwicke. A
projecção do filme, produzido pela New Line
Cinema, foi precedida pela leitura de uma passagem do Evangelho e de uma oração escrita por
Dom Angelo Comastri, vigário do Papa para o
Estado da Cidade do Vaticano. 
MF/ECCLESIA
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Trintário
de Missas
e Timor chegam-nos muitas informações (ainda
há dias fomos surpreendidos pelo assassinato violento
do Pastor Edgar Brito, brasileiro, com 32 anos de idade) que
suscitam vários sentimentos no
coração de muitos: a uns saudades de compromissos realizados
e a outros uma série de desejos
de dar a vida para que muitos tenham Vida
De tudo isto podemos tomar conhecimento através da página net dos
Missionários Franciscanos Capuchinhos Portugueses. Estes nossos
irmãos conhecem bem a realidade
local, apresentando também algumas perguntas, que nos ajudam a
reflectir: Qual o papel da Igreja hoje
em Timor, quando há pouco tempo
teve atitudes contestatárias para
com o Governo? Que esperanças
depositar nas Forças da ONU?
Com que apoios o Governo conta
na sociedade civil? Quando voltarão à sua casa e às suas terras os
largos milhares de refugiados em
edifícios religiosos? Para quando o
regresso das montanhas, daqueles
que são da cidade? Os militares
que participaram na última rebelião
já estão satisfeitos? Caminha-se
para a unidade nacional? Ou são
cada vez maiores as distâncias en-

tre os muitos grupos étnicos? São
perguntas sem uma resposta fácil
e pronta.
Timor Leste está com as infra-estruturas públicas completamente
destruídas, com um elevadíssimo
nível de pobreza, uma forte crise
da segurança e da ordem, ameaçada por ódios entre etnias. Disto
são testemunhas o Definidor Geral
para a Ásia e Oceânia, Frei Ambrósio Van Si, e o Frei Vincenzo Brocanelli, Moderador para as missões,
que visitaram recentemente a missão franciscana em Timor Leste.
Neste país residem 14 missionários franciscanos, em cinco fraternidades. Estes missionários são
provenientes de nações e culturas
diferentes, como Indonésia, Brasil
e Timor. Temos quatro postulantes,
que estudam filosofia em Dili, e 11
noviços, dos quais sete estão na
Indonésia e quatro em Singapura.
A missão dos Irmãos Franciscanos
em Timor desenvolve-se particularmente na capital, em trabalhos de
pastoral juvenil e vocacional, acolhimento de candidatos, apoio aos refugiados e aos presos nas cadeias,
e na estruturação da OFS. Noutra
zona, os Missionários Franciscanos
têm a seu cargo as Paróquias de
Wekiar e Alas. Até agora é a Província Franciscana da Indonésia

A condição económica deste povo ainda é muito deficitária

urante

este mês de Dezembro está a ser celebrado um Trintário de Missas
(uma missa durante trinta dias
consecutivos) pelas intenções
de todos quantos fundaram
Bolsas de Estudo em favor da
formação de novos missionários franciscanos.

Timorenses envergando o seu trajo tradicional

que serve de apoio à presença dos
Frades Menores neste país, começando-se actualmente a estudar a
hipótese de transformação jurídica
da presença franciscana como uma
Fundação Missionária Franciscana,
que englobe os frades de toda a
Ilha de Timor, Leste e Oeste.
Olhemos agora para a Igreja. Nas
casas religiosas católicas encontram-se ainda hoje perto de 34 mil
refugiados. Mesmo com milhares
de refugiados dentro dos seus muros, o Seminário Diocesano de Dili
concluiu com êxito o passado ano
lectivo.
Entre estas presenças de Igreja,
quero referir a dos missionários e
missionárias da Família Franciscana Portuguesa: as Irmãs Escravas
da Divina Eucaristia e da Mãe de
Deus, as Irmãs Vitorianas em Baucau (cidade), as Irmãs da Divina
Providência no enclave de Oecussi-Ambeno, as Irmãs Concepcionistas ao Serviço dos Pobres, já
professas locais, em Vemasse e
Lautém, diocese de Baucau.

É de registar a presença dos Irmãos Missionários Capuchinhos
em Dili e Laleia (Baucau), também
eles com um grupo muito promissor de vocações locais. Os Missionários Capuchinhos receberam
recentemente a visita do Ministro
Provincial, Frei Acílio Mendes, e
contaram também com o regresso,
durante o ano pastoral, do Frei Hermano Filipe Rodrigues, OFMCap.
Este jovem missionário português
é conhecedor da língua tétum e da
realidade eclesial timorense, sendo
por isso a sua presença de Igreja
muito importante no meio daquela
população.
Entretanto, segundo o jesuíta Mark
Byrne, do Centro de Justiça Social
Uniya, aguarda-se para breve a tão
esperada publicação na Austrália
do Relatório da Comissão para a
Verdade e Reconciliação em Timor Leste, para os casos de abuso e violação realizadas durante a
ocupação indonésia e dos anos de
guerra civil até aos nossos dias.

A União Missionária Franciscana associa, desta forma, aos
méritos da Celebração Eucarística - memorial perene da
incarnação e ressurreição do
Senhor Jesus - todos aqueles
que, com o seu contributo e
oração, ajudam a missão universal da Igreja.
Estas Missas são celebradas
no Convento de São Francisco, em Leiria. t

Peregrinação
à Terra Santa
2 a 9 de Janeiro 2007

Frei Álvaro Silva, OFM

A s s i n at u ra 2 0 0 7
Desde 2004 que o nosso Jornal não tem aumentado o preço da assinatura.
Embora contra nossa vontade, mas devido ao constante aumento do preço
de vida que atinge todos os sectores, vemo-nos forçados a pedir um pequeno sacrifício aos nossos queridos assinantes. O aumento será apenas de
0,50 € (cinquenta cêntimos) por ano!
A partir de Janeiro de 2007 a assinatura anual passará então a ser de 5,00
€ (ou de 10,00 € como benfeitor). Mesmo assim cremos que continua a ser
o Mensário português de formação e informação missionária mais barato.
Não sabe quais os anos que tem em atraso? Ao receber o Jornal, examine a «folha de rosto» (onde vem
o seu nome e endereço) e por cima verá o ano a que se refere o último pagamento. Se notar que houve
qualquer falha da nossa parte, de que antecipadamente pedimos desculpa, telefone-nos (Tel.: 244 839
904) ou escreva-nos (Jornal MISSÕES FRANCISCANAS - Apartado 1021 - 2401-801 LEIRIA).
Quer ser amigo dos Missionários Franciscanos? Junto de seus familiares e amigos, veja se consegue
mais alguns assinantes. Seria um bom «presente de Natal». Os Missionários agradecem.
Se pretender pagar por transferência bancária, pode fazê-lo para o seguinte NIB do BPI: 0010 0000
26140490001 17. Depois basta remeter-nos o talão comprovativo da transacção.

Vá à Terra Santa com o Comissariado da Terra Santa.
Do programa consta a celebração, em Belém, das Festas Natalícias: da Epifania «Católica»
a 6 de Janeiro, e do Natal «Ortodoxo» dia 7.
Peregrinação com a duração
de oito dias, em regime de pensão completa, com alojamento
em hotéis de quatro estralas. É
necessário passaporte. Custo:
1.100 Euros, quarto duplo, e
1.265 Euros, quarto individual.
Não perca a oportunidade de
visitar, acompanhado de qualificados guias e com franciscana orientação, os locais históricos da nossa Redenção.
Para mais informações é favor
contactar o Comissariado da
Terra Santa em Portugal:
Largo da Luz, 11
1600-498 LISBOA
Tel: 217.140.515

