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Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus

Nossa Senhora do Tempo
via, foi desposada por José, um
carpinteiro de Nazaré — talvez
para responder às solicitações e
costumes do seu tempo — que,
ainda segundo a tradição, teria
feito o mesmo voto de castidade.
Em verdade, esta surpreendente
união, tendo em conta o estado
de consagrados de Maria e José,
só se entenderá dentro dos misteriosos desígnios da Incarnação
— como bem o afirma Mateus na
reticência inicial de José face à
gravidez de Maria (1, 18‑25).

«Santa Maria, Mãe de Deus, Vós
destes ao mundo a luz verdadeira, Jesus, vosso Filho – Filho de Deus. Entregastes-Vos
completamente ao chamamento de Deus e assim Vos tornastes fonte da bondade que brota
d’Ele. Mostrai-nos Jesus. Guiainos para Ele. Ensinai-nos a conhecê-Lo e a amá-Lo, para podermos também nós tornar-nos
capazes de verdadeiro amor e
de ser fontes de água viva no
meio de um mundo sequioso.»
(Bento XVI, Deus caritas est, 42)

Maria, segundo uma antiga tradição, é filha de Ana e Joaquim
– pessoas pobres e piedosas,
habitantes de Jerusalém. Era
uma rapariga judia zelosa (anawin; escrava do Senhor, como
refere Lc. 1,38), capaz de passar
despercebida aos olhares mais
vigilantes do seu tempo, que fez
voto de virgindade – contrariando a mentalidade da época, que
dava imenso valor à narrativa do
Génesis «crescei e multiplicaivos» e tinha em pouca consideração os ventres estéreis. Toda-

Sabemos, contudo, e o Evangelho de Lucas revela-o de forma
excepcionalmente cuidada – que
esta donzela acolhe, no silêncio
de sua casa, a Palavra de Deus
e, porque mulher de fé íntegra,
recebe em seu ventre virginal a
promessa veterotestamentária:
«Eis que a jovem está grávida e
dá à luz um filho e lhe darão o
nome de Emmanuel [que significa
Deus connosco]» (Is. 7,14). Maria
– a que possui integralmente a
graça de Deus (Lc. 1,28) – torna-se
nesse momento o sacrário onde
habita o Redentor, e na sua privacidade começa a fruir, como todas
as mães, de longos momentos de
intimidade com o seu filho, à medida que este cresce dentro dela,
humano.

É neste horizonte da incarnação,
neste verdadeiramente ditoso
«aconteça em mim segundo a tua
palavra» (Lc. 1,38), que Maria se
torna a Senhora do Tempo. Senhora do Tempo, porque Aquele
que é plenitude incarnou, por ela,
no tempo histórico humano, marcando aí uma nova ordenação do
tempo, ainda a vigorar, para uma
grande parte da humanidade,
da qual todas as culturas terão
grande dificuldade em se dissociar. Senhora do Tempo, porque
a eternidade afagou e avassalou,
na criatura, a finitude da existência. Senhora do Tempo, porque o
Céu e a Terra, unidos em Jesus
e Maria, dão novo sentido à existência dos que foram criados «à
imagem e semelhança de Deus»
(Gn 1,26).
Assim, a Igreja, ao celebrar Maria
como Mãe de Deus, e ao fazê-lo
no primeiro dia de cada novo ano,
pretende fazer ecoar aquela noite bendita de Natal em que, por
entre a dolorosa alegria da maternidade, a virgem feita templo
oferece ao mundo um Deus feito
menino. Júbilo celeste, este, que
congrega em si todas as forças
naturais e espirituais, em que
aquilo em que se acreditou, com
todas as forças, se transforma em

Na sua mensagem para a Celebração do Dia
Mundial da Paz — 1 de Janeiro de 2007 — o Papa
Bento XVI deseja «fazer chegar aos Governantes e aos Responsáveis das Nações, bem como
a todos os homens e mulheres de boa vontade»
os seus votos de paz. «Pensando precisamente
nas crianças, especialmente naquelas cujo futuro
está comprometido pela exploração e pela maldade de adultos sem escrúpulos», quis o Santo
Padre «que, por ocasião do Dia Mundial da Paz,
a atenção se concentrasse sobre o tema: Pessoa
humana, coração da paz».
Sob a premissa «a pessoa humana e a paz: dom
e missão», o Pontífice Romano procurou, nesta
sua primeira mensagem deste ano de 2007, explicitar que «paz é simultaneamente um dom e
uma missão». Diz-nos na sua mensagem: «Se é
verdade que a paz entre os indivíduos e os povos — a capacidade de viverem uns ao lado dos
outros tecendo relações de justiça e de solidariedade — representa um compromisso que não conhece pausa, é também verdade, antes é-o mais
ainda, que a paz é dom de Deus. A paz é, com
efeito, uma característica da acção divina, que se
manifesta tanto na criação de um universo orde-

Por outro lado, o Romano Pontífice não esquece
que «existem regimes que impõem a todos uma
única religião, enquanto regimes indiferentes alimentam, não uma perseguição violenta, mas um
sistemático desprezo cultural quanto às crenças
religiosas. Em todo o caso, não se respeita um
direito humano fundamental, com graves repercussões sobre a convivência pacífica, o que não
deixa de promover uma mentalidade e uma cultura negativas para a paz».
Reforçando «a igualdade de natureza de todas as
pessoas» o Bispo de Roma alerta para a necessidade de implementar uma «ecologia da paz», já
que «a experiência demonstra que toda a atitude
de desprezo pelo ambiente provoca danos à con-

Aristides Dourado, OFS

O nosso mensário faz 70 anos.
Septuagenário, continua a fazer memória do passado rumando na direcção do futuro
da Missão

nado e harmonioso como também na redenção
da história humana necessitada de ser recuperada da desordem do pecado».
Perscrutando a actualidade e os sinais dos tempos Bento XVI alerta para «o direito à vida e à liberdade religiosa». Pois «quanto ao direito à vida,
cabe denunciar o destroço de que é objecto na
nossa sociedade: junto às vítimas dos conflitos armados, do terrorismo e das mais diversas
formas de violência, temos as mortes silenciosas provocadas pela fome, pelo aborto, pelas
pesquisas sobre os embriões e pela eutanásia».
E explicita: «O aborto e as pesquisas sobre os
embriões constituem a negação directa da atitude
de acolhimento do outro que é indispensável para
se estabelecerem relações de paz estáveis».

Que, neste ano 2007, continuemos essa fundamental missão
dos cristãos, à semelhança de
Maria: gerar o tempo, desenvolvendo-o em plenitude, em atitude
de esperança, porque a Senhora
do Tempo é também a Senhora
da Esperança.

70 anos ao serviço da Missão

Dia Mundial da Paz
A Igreja, preocupada com as divisões, ódios
e guerras entre os homens, quer lembrar-nos
que, em Cristo, todos somos irmãos. Filhos
do mesmo Pai, todos devemos trabalhar, sob
a protecção maternal de Maria, para a construção de um mundo mais justo e mais fraterno
– um mundo melhor

realidade material e tangível, quotidiana e, por assim dizer, banal.
Como bem o disse Agostinho de
Hipona (354-430):«Maria era feliz,
porque ouviu a palavra de Deus e
a pôs em prática; guardou mais a
verdade na sua mente que o corpo de Cristo no seu seio. Cristo
é verdade, Cristo é carne. Cristo
é verdade no espírito de Maria,
Cristo é carne no seio de Maria; é
mais o que está no espírito do que
o que se traz no seio» (Sermões 3839) Como bem o diz a Igreja no
Prefácio da Eucaristia desta Solenidade: «Pelo poder do Espírito
Santo Ela concebeu o vosso Filho
Unigénito e sem perder a glória
da sua virgindade deu ao mundo
a luz eterna, Jesus Cristo, nosso
Senhor». Maria manifesta, pois, a
eficácia da mediação de Cristo,
tal como o afirmou o Concílio Vaticano II (Lumen Gentium 60).
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vivência humana, e
vice-versa». Uma «ecologia humana que
favoreça o crescimento da “árvore da paz”», onde
os direitos humanos sejam respeitados pelo Direito internacional humanitário e pelo Direito próprio
de cada país.
Por tudo isto a Igreja tem de se bater «em defesa
da transcendência da pessoa humana», «a fim
de que cada cristão se sinta comprometido a ser
incansável promotor de paz e acérrimo defensor
da dignidade da pessoa humana e dos seus direitos inalienáveis» - alerta o Papa. «Portanto, jamais deixe de faltar a colaboração de cada crente
para a promoção de um verdadeiro humanismo
integral, conforme os ensinamentos das Cartas
Encíclicas Populorum progressio e Sollicitudo rei
socialis, das quais nos preparamos para celebrar
precisamente este ano o 40º. e o 20º. aniversário», respectivamente.
Que, neste novo ano civil, possamos acolher a
mensagem de Paz que esparge do Presépio de
Belém, e a tornemos vida em nós. t

Angola e a Missão
A Diocese de Leiria-Fátima
continua a enviar misionários
para Angola no intuito de cumprir o mandato evangélico da
Boa-nova do Reino
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Aborto - que dizer?
Mais um texto de Mário Carapinha que procura reflectir, a
partir da sua vivência da fé, os
desafios prementes que a sociedade, hoje, nos coloca
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Santíssimo Nome de Jesus

Estatuto
EDITORIAL

3 de Janeiro
mente São Bernardino de Sena, São João
de Capistrano, São Tiago da Marca, Beato
Alberto de Sarteano e outros, que mais difundiram esta devoção.

1. O «Missões Franciscanas» é um mensário de
formação e informação
missionária, propriedade
da Província Portuguesa
da Ordem Franciscana.
2. Sendo um jornal de índole missionária, procura
sensibilizar os seus leitores para a realidade do
‘povo em Missão’.
3. É sua prioridade estabelecer laços de comunhão, partilha e identidade entre os seus leitores
e aqueles que são agentes de missionação.
4. O Jornal «Missões Franciscanas» é membro da
Associação de Imprensa
de Inspiração Cristã (AIC)
e da Missão Press.
5. Este periódico é distribuído em todo o país e
no estrangeiro, nomeadamente nos países lusófonos e de emigração, por
assinatura, sendo expedido a partir da Charneca
da Caparica. Não tem fins
lucrativos.
6. Procurando realizar a
sua ‘Missão’, respeita os
princípios deontológicos
da Imprensa e a ética profissional, de modo a não
poder prosseguir apenas
fins comerciais, nem abusar da boa fé dos leitores,
encobrindo ou deturpando a informação.

D

esde cedo começaram os cristãos a invocar o nome de Jesus, manifestando nessa
invocação a sua Fé na pessoa divina de Cristo. Pelo Evangelho escrito por São Mateus
sabemos que tal nome foi, pelo Céu, indicado a S. José: «Não temas receber Maria, tua
esposa, pois o que nela foi gerado vem do
Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu o
chamarás com o nome de Jesus» (Mt 1,20-21).
A José competiu, como pai que era perante
a lei, pôr o nome ao filho de sua esposa: Jesus - que em hebraico, se diz Yehoshú’a, e
que significa Yahvé salva
Depois do Pentecostes os Apóstolos referiram
abundantemente o nome de Jesus. Alguns
exemplos: Pedro, falando à multidão que acorreu
devido à manifestação da vinda do Espírito Santo, diz: «seja cada um de vós baptizado em nome
de Jesus Cristo» (Act 2, 38). E ao aleijado da Porta
Formosa: «em nome de Jesus Cristo Nazareno,
anda» (Act 3,6). São Paulo, escrevendo aos Romanos: «Todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo» (Rom 10, 13). E aos Filipenses:
«Deus elevou Jesus acima de tudo e lhe deu um
nome acima de todos os nomes» (Fil 2, 9).
Em São Francisco de Assis (1182-1226) encontramos uma veneração muito especial pelo
nome de Jesus. Em várias passagens dos seus
escritos ele recomenda o máximo respeito para
com os nomes e palavras do Senhor, e quer
que se recolham e coloquem em lugar decente todos os fragmentos onde isso possa estar
escrito. No entanto, só a partir do século XIV
teve lugar o culto litúrgico ao Santíssimo Nome
de Jesus. Foram os franciscanos, designada-

Não podemos afirmar que tenha sido São
Bernardino de Sena o «inventor» dela, mas
não podemos negar que foi ele o seu mais
ardente e fervoroso defensor e difusor. Sabemos mesmo que ele lutou e sofreu muito
na defesa do Nome de Jesus. Todo o êxito
da sua pregação, a conversão maravilhosa
de milhares de pessoas que por ela se operava,
tudo ele atribuía à graça divina alcançada pela
devoção ao Santíssimo Nome de Jesus. Ideou
um estandarte com o anagrama ou sigla JHS
(Jesus hominum salvator = Jesus salvador dos
homens). Por toda a parte aonde ia em pregação fazia-se acompanhar por ele e colocava-o
junto do púlpito. Era a sua força inspiradora.
Graças ao poder deste nome divino, cidades
rivais baixavam as armas, famílias inimigas
se reconciliavam, ódios pessoais transformavam‑se em perdão.
O anagrama mandou-o pintar em pequenas
tabuinhas que as pessoas avidamente procuravam possuir. O tema e o êxito das suas pregações suscitaram inveja e perseguição. Acusaram-no de introduzir uma novidade profana
e idolátrica, levando o povo a adorar as letras
do nome de Jesus. Em vão Frei Bernardino
explicava o verdadeiro sentido desta devoção.
Chegaram mesmo a escrever um livro contra
ele e os seus religiosos. Até que o Papa Martinho_V (1417-1431), em 1427, resolveu convocá-lo para esclarecimentos. O Pontífice tinha
bem presente os desmandos e deserções que o
herege João Huss provocara por aquela altura,
sobretudo na Alemanha. Proibiu Bernardino de
pregar a palavra de Deus e de distribuir pelo
povo o anagrama JHS enquanto o problema
não fosse profundamente examinado e esclarecido. Bernardino obedeceu e entregou todos os
seus escritos à comissão de peritos para exame. Marcou-se a data do «julgamento» público.
O seu melhor amigo e mais conhecido discípulo, São João de Capistrano, encontrava-se em
Nápoles em pregação. Quando disto soube veio

sociada da UMF e também assinante
do Jornal «Missões Franciscanas».

Rev. Frei Vítor Rafael
Sou o vosso Zelador e Ass. 003592.
Um enfarte de miocárdio tem originado que eu esteja inactivo há cerca de
dois anos. Agora, surge-me o pedido da
mãe de meu genro que deseja ser As-

Não tenho documento algum com
que possa receber esta senhora como
elemento da UMF e assinante do Jornal. Assim venho solicitar a V. Rev. o
favor de contactar a senhora em causa
para o fim desejado, pois ela de imediato emitirá o competente cheque para
pagamento.
Certo da boa atenção de V. Revª,
aproveito a oportunidade para, com os
meus cumprimentos, formular votos de
um Santo Natal na Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
José Azevedo - Covilhã
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Post-scriptum: Recordo com saudade os
tempos em que contactei com tantos Franciscanos como os Revs. Frei Alberto Teixeira
de Carvalho, Frei José Miguel Roque e tantos outros! Já sou muito velho! Que saudades de Montariol!

A pedido do Frei Vítor Rafael, O.F.M.,
director da «União Missionária Franciscana», aceitei colaborar com os Missionários e Missionárias no serviço das
missões a favor dos irmãos que precisam de ajuda material e espiritual.

por aí acima até Roma, para defender o seu
mestre, confrade e mais que amigo. Ignorando
a proibição papal, entra em Roma desfraldando também um estandarte com o anagrama do
nome de Jesus.
No dia marcado, sessenta e dois doutores se
reuniram em São Pedro para esgrimirem os
seus argumentos acusatórios contra Frei Bernardino. O próprio Papa quis presidir ao «tribunal». Do lado da defesa apenas Bernardino,
João de Capistrano e o Beato Mateus de Agrigento. Na assistência todo o corpo de Cardeais, numerosos bispos, doutores, religiosos de
todas as ordens e a elite da sociedade romana.
Leram-se os artigos de acusação e os adversários esgotaram toda a sua longa argumentação,
apoiando-se, no seu entender, na autoridade
das Santas Escrituras, dos Padres da Igreja e
também da Tradição.
Depois do «bombardeamento» deles, Bernardino levantou-se com toda a calma e, apoiando-se apenas no amor à verdade, apresentou,
por sua vez, os testemunhos das Escrituras,
dos Padres da Igreja e da própria Tradição.
Foi pouco a pouco crescendo, entusiasmou-se
e passou a exaltar apaixonadamente o Nome
de Jesus, ao qual atribuiu todo o sucesso da
sua pregação. Imparável e irresistível reduziu a
nada os artigos acusatórios. Depois dele usou
da palavra João de Capistrano, corroborando
tudo quanto explanara Bernardino. Por fim, o
Papa pronunciou-se em favor de Bernardino,
não apenas declarando-o isento de qualquer
suspeita de heresia, mas saudando-o mesmo
como um homem em tudo fiel à Igreja, na doutrina e nas obras, um pregador sincero da verdadeira fé e um filho obediente por excelência
à Santa Igreja. Para o dia seguinte ordenou o
Papa que se fizesse uma procissão geral em
Roma, em honra e para triunfo do Santíssimo
Nome de Jesus.
Desde então se difundiu por toda a cidade, por
toda a Itália e por todo o mundo católico a sigla
ou anagrama do nome de Jesus: JHS.
Frei Marques Novo, OFM

Estou satisfeita e louvo a Deus pela generosidade de muitos Cristãos em Aveiro e de outros lugares onde eu posso
chegar, entre familiares e amigos. Acolhem-me, correspondendo ao que lhes
vou pedindo, nesta linha da Caridade/
Oração, na assinatura do jornal «Missões Franciscanas», no Pão dos Pobres
- Santo António, «Bolsa de Estudo»
para ajudar um seminarista missionário,
etc… Também ajudar as crianças pobres, órfãs e doentes. Tantos e tantos
desfavorecidos da sorte à espera de
Samaritanos!... Agradecemos a estes
Irmãos e Irmãs que colaboram convosco neste apostolado de evangelização.
Com o Frei Vítor Rafael, vos desejamos
saúde e as melhores bênçãos de Deus,
S. Francisco e Santo António. E, como
Jesus Cristo é verdade eterna, amor‑
‑perfeito, deixemo-nos envolver Nele e
por Ele, guiados pelo Seu exemplo e
Palavra. Vamos acreditar e confiar: «O
que fizeres ao teu irmão é a Mim que o
fazes; tive fome, tive frio e deste-Me de
comer, agasalhaste-Me. Vinde, benditos de Meu Pai, possuir o Reino que vos
está preparado desde toda a Eternidade»!
Com estima, um abraço fraterno. Servidora convosco. Vossa Irmã
Virgínia R. Loureiro - Aveiro
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VI FESTIVAL NACIONAL JOVEM DA CANÇÃO MENSAGEM

A Missão pela Música e pela Festa
Quando as canções se apresentaram em público era notória a
comunhão eclesial entre todos os
concorrentes.

O

Festival Nacional Jovem
da Canção Mensagem é
um dos elementos de primeira
evangelização que a Igreja Católica, através das suas estruturas de organização e dinamização pastoral, desenvolve com
os jovens e para os jovens!

canção mensagem como forma
de linguagem musical e evangelizadora; possibilitar a comunicação, o convívio entre os jovens de
cada Diocese, Grupo de Jovens,
Movimentos de Portugal, no âmbito do Conselho Nacional da
Pastoral Juvenil.

Centenas de famílias, milhares
de jovens contactaram e usufruíram deste meio de comunicaçãoexpressão (a música) e de actualização (a mensagem de Jesus
Cristo) em diálogo com a sociedade, com os diferentes grupos,
na diversidade de pensamento e
acção, interpelando cada jovem
e menos jovem a serem homens
e mulheres de boa vontade!

O Festival foi muito mais do que
um desfile de canções, mesmo
neste encontro nacional. Todo
o tempo que antecedeu a subida ao palco das canções foi de
reflexão, de itinerário espiritual
e fraternal entre os intérpretes,
entre o júri, tornando assim mais
efectiva a verdadeira dimensão
desta iniciativa, que vai na sua
VI edição. Todos foram convidados, de acordo com o tema
do festival (se alguém quiser vir
comigo, renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me), a
tomar a Cruz, a seguir, a viver
sem medo de se dar, já que cada
um tem tanto para dar, numa catequese que a organização do
festival, através do Secretariado
da Pastoral Juvenil de Coimbra,
proporcionou.

Todo este dinamismo e comunhão
de diversidades foram motivo
para reunir, em Fátima, nos dias
1 e 2 de Dezembro, as dezasseis
canções vencedoras dos festivais
diocesanos com o objectivo de dinamizar a pastoral dos jovens; incentivar a criação poético-musical
partindo dos valores da cidadania
e humano-cristãos; promover a

A vasta plateia, no auditório do
Centro Paulo VI, em Fátima, na
tarde do dia 2 de Dezembro, contou também com a presença do
Bispo de Viseu e dos Directores
dos Serviços Nacionais e Diocesanos da Pastoral Juvenil. Presentes também o Bispo Emérito
de Leiria-Fátima, em representação da Comissão Episcopal do
Laicado e Família; o Reitor do
Santuário; o Pe Augusto Gomes
Gonçalves (iniciador dos festivais
da Canção Mensagem) que, no
momento de se dirigirem à plateia, de maneira particular aos
jovens, enfatizaram, com base no
tema do festival, o caminho permanente de descoberta, de memória, de discernimento, de actualização, com gestos concretos
de mudança de vida, à Palavra de
Jesus Cristo. Realce para o sentido da Cruz nos dias de hoje, no
trabalho exigente e sério e para
a necessidade de recolhimento
no meio da festa, da diversão, do
cansaço, para a releitura do contexto em que o tema aparece no
Evangelho de Mateus, no capítulo
dezasseis.
No final, ganhou a canção de Aveiro (Brilha como sol!); Coimbra (Se
queres ser feliz), em segundo, e
Leiria-Fátima (Anda, vem comigo)
em terceiro; a melhor mensagem.
Houve, ainda, as menções honrosas previstas pela organização.
M. Oliveira Sousa
Director do Dep. Nac. Pastoral Juvenil

Água

Da nossa parte, há muito que esperávamos
notícias sobre o projecto do furo de Tecuane. Finalmente o nosso confrade Frei Jesus
enviou de Inhambane algumas notícias que
aqui deixamos, com a foto para informação
aos nosso leitores e benfeitores que contribuíram para este furo

Será mais ou menos a quantia fixada desde o início. A empresa tinha pedido mais, como te infor-

vulgarizou nos últimos anos e
que expressa uma tipologia específica de voluntariado. Algumas das principais características
a apontar são as seguintes: trata-se de voluntariado, sobretudo
vocacionado para acções fora do
país (podendo prever também
actividades em Portugal), designadamente em países em desenvolvimento, onde se inserem em
projectos de promoção humana
e social, em áreas tão diversas
como a educação e formação, a
saúde, o associativismo, a evangelização, entre outras.
Estes voluntários são Leigos, enviados numa missão ao serviço
da Igreja Católica – o que não
significa que operem apenas
com entidades da Igreja ou só
com populações católicas.

De facto, o voluntariado missionário apresenta algumas especificidades que o tornam distinto
de outros tipos de voluntariado.
Estando próximo do voluntariado internacional, ele tem características de índole religiosa,
cristã‑católica, quer a nível da
génese de cada grupo ou entidade, da formação oferecida aos
candidatos, quer ainda no que
respeita aos parceiros com os
quais trabalha no terreno, e que
são principalmente os missionários (embora não exclusivamente, como acima referido).
Desde 1988 já partiram cerca
de 2500 Voluntários Missionários, por projectos de um a
dois meses, ou projectos de
mais longa duração, de um,
dois ou mais anos.

... e a Revista Cais
No Dia Internacional do Voluntário (5 de Dezembro), às
18h30, no Atrium Saldanha, a Fundação Evangelização e Culturas (FEC) e a Associação CAIS colocaram o Voluntariado na
agenda e apresentaram a edição da revista CAIS de Dezembro,
dedicada ao concurso de fotografia Olháki – Voluntariado Missionário. Sobre este concurso o nosso «Missões Franciscanas»
fez referência no anterior número de Dezembro de 2006
O encontro foi um momento de partilha de experiências e opiniões
sobre o Voluntariado, contando com a presença da Presidente do Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, Dra. Elza Chambel.
Procurou ser também um espaço em que se assumiu o papel de relevo da fotografia como forma de promoção e valorização do voluntariado missionário, papel potenciado pela edição da Revista CAIS
alusiva ao tema.

Fundação Evangelização e Culturas
e a Revista CAIS
assinalaram o Dia
Internacional do
Voluntário - um
concurso de fotografia, uma revista, uma reflexão

«Paz e Bem, Frei Vítor.

Foi muito difícil fazer este furo. Deus queira que
em breve tenhamos água! Envio-te uma fotografia pelo menos do tubo que deixaram na superfície para comprovar que estamos no projecto começado, mas ainda não acabado. No entanto é já
uma esperança maior! Estou constantemente a
pedir ao director – pessoalmente e pelo telefone
- que conclua a obra. Quando tiver a factura final
enviar-ta-ei imediatamente para que a mesma
seja liquidada.

É uma designação que se

O lançamento da Revista baseia-se numa iniciativa organizada pela
FEC, o Olháki, um concurso de fotografia destinado aos cerca de 2500
voluntários missionários portugueses que partem em missão desde
1998. Contamos com uma presença significativa numa iniciativa que
teve como madrinha a fadista Mafalda Arnauth e que contou com a
participação de Wilson Almeida, pianista do Instituto Gregoriano.

para Tecuane

Desculpa a demora em responder ao teu correio.
Informo que só agora é que o furo foi feito, melhor dito, somente há uma semana é que a Empresa, à custa de insistências e ameaças da nossa parte, deu por concluído o furo. O furo foi feito,
mas ainda falta a instalação da bomba manual...
estão agora a analisar a água. Esperamos que
não nos façam esperar mais tempo…

Voluntariado Missionário...

mei, mas eu insisti, pedindo o desconto... Oxalá
durante esta semana possam instalar a bomba.
Segue por E-mail a foto (embora a Internet esteja muito lenta).
Votos de um bom Advento e feliz Natal a todos os
irmãos da UMF. Já recebemos os calendários, que
se acabaram como «pão quente». Pedem mais!
Quanto a agendas, só chegaram cinco! Por isto e
pela tua compreensão: MUITO OBRIGADO!
Eu estou bem! Tenho uma viagem marcada para
o México, por questões familiares. Assim, na segunda semana de Janeiro passarei por Lisboa, o
mesmo acontecendo no regresso, na segunda semana de Fevereiro. Espero cumprimentar-te na
passagem por Portugal.
Abraços a todos. Frei Jesus»

Esta edição da Revista é igualmente dedicada ao World Press Photo 2006, incluindo
na íntegra as fotografias deste ano, uma
vez que a CAIS é desde 1996 a edição exclusiva deste concurso internacional. «Cruzam-se assim, nesta edição da CAIS de Dezembro, realidades antagónicas, ou seja,
por um lado, o mundo que resulta de um
incompatível e inegociável jogo de interesses, causador de tanto sofrimento e derramamento de sangue e, por outro, o mundo,
fruto de quem ama e se dá aos outros até
à exaustão.»
Henrique Pinto - Director da CAIS

A paz
Bem-aventurados os pacíficos, porque eles
serão chamados filhos de Deus (Mt 5, 9).
Pacíficos, de verdade, são aqueles que,
seja o que for que neste mundo tenham de
sofrer, sempre por amor de Nosso Senhor
Jesus Cristo conservam em paz a alma e o
corpo.

São Francisco de Assis
XV Admonição
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Parabéns
senhor cardeal

É

com muita honra que
o «Missões Franciscanas» apresenta hoje um artigo sobre a figura do Senhor
Cardeal Dom José Saraiva
Martins, Prefeito da Congregação para as Causas dos
Santos
Para respeitar a intimidade do
Senhor Cardeal Saraiva Martins,
não vou invocar aqui as muitas
atenções com que Sua Eminência me tem distinguido nos últimos anos. Simplesmente elaborei este artigo com a alegria
de dar a conhecer aos nossos
leitores a grande figura deste
homem da Igreja, aproveitando
três razões importantes:o seu
aniversário natalício; as «Bodas
de Ouro» da sua Ordenação Sacerdotal e o seu grande contributo às Missões Ad Gentes.
Há 75 anos, a 6 de Janeiro de
1932, em Gagos de Jarmelo,
Diocese da Guarda, nascia José
Saraiva Martins, de pais profundamente cristãos. É o sexto
de oito filhos. Iniciou os seus
estudos com os Padres Claretianos em 1944, e em 1953 foi
estudar para Roma, onde ficaria
para sempre a residir. Concluiu
a licenciatura em Teologia na
Pontifícia Universidade Gregoriana e a 16 de Março de 1957
é ordenado sacerdote na igreja
de Nossa Senhora do Sagrado
Coração, da Praça Navona, em
Roma. Celebrará em Março próximo as suas «Bodas de Ouro»
Sacerdotais.

Apenas com 26
anos inicia uma
carreira
académica,
como
professor
de
metafísica e depois de Teologia
Sacramental, no
Claretianum de
Roma. De 1959
a 1969 ensina
Dogmática
na
Pontifícia Universidade Urbaniana de Roma, à
qual ficará ligado
até 1988, onde
foi Decano e Reitor Magnífico por
três vezes.
Como Reitor Magnífico desta
Universidade, qualificou o seu
Corpo Docente e apostou na
promoção das culturas dos diversos países e continentes. É
aqui que se centra o seu grande
contributo às Missões Ad Gentes. Por isso se tornou Doutor
Honoris Causa em filosofia e letras pela Fu Jen Catholic University de Taipé, República da China. Ainda na qualidade de Reitor
Magnífico, aplicou na Universidade Urbaniana as orientações
da Constituição Apostólica «Sapientia Christiana» e incrementou muito o carácter missionário
da dita Universidade.
O senhor Dom José escreveu
dezenas de volumes, centenas
de artigos. Organizou em Itália
vários Congressos e Simpósios
Nacionais e Internacionais.
Nos últimos anos o senhor Cardeal deu centenas de entrevistas, publicadas em revistas e
jornais. E muitas outras foram
concedidas, sobre temas de interesse eclesial, a diversas televisões e rádios dos mais variados países do mundo.
O senhor Dom José foi nomeado,
pelo Papa João Paulo II, Secretário Especial da VI Assembleia
Especial do Sínodo dos Bispos,
sobre «A Reconciliação e a Penitência na Missão da Igreja»,
realizado em 1983. Foi também
nomeado membro do Conselho
Pós-sinodal da II Assembleia

Extraordinária do Sínodo dos
Bispos para a Europa em 1999.
A 26 de Maio de 1988, o Santo Padre nomeou o Doutor José
Saraiva Martins Secretário da
Congregação para a Educação
Católica, elevando-o ao mesmo
tempo à dignidade de Arcebispo
Titular de Tuburnica, e foi ordenado Bispo a 2 de Julho de 1988,
na Basílica dos Doze Apóstolos
em Roma, por Sua Eminência o
Senhor Cardeal Agostinho Casaroli, ao tempo Secretário de
Estado do Vaticano.
Desempenhou vários e importantes cargos da Cúria Romana
até que, a 30 de Maio de 1998,
o Santo Padre chamou-o para
conduzir o Dicastério Vaticano
das Causas dos Santos e para
membro das Congregações para
os Bispos, Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos.
Na sua qualidade de Prefeito da
Congregação das Causas dos
Santos, guiou a Congregação
à conclusão de muitas causas,
entre elas as de Santa Faustina
Kowalska, Santa Edith Stein,
Santos Mártires Chineses, Santa Josefina Bakita, São Pio de
Pietrelcina, São José Escrivá de
Balaguer; dos Beatos Papas Pio
IX e João XXIII e da Beata Madre Teresa de Calcutá. Além disso, sob a sua Prefeitura, foram
elevados às honras dos altares
os beatos Francisco e Jacinta
Marto, Pastorinhos de Fátima,
as mais jovens crianças não
mártires a ser beatificadas, o
beato Bartolomeu dos Mártires,
Arcebispo de Braga; a beata
Alexandrina da Costa (Alexandrina de Balazar) e a beata Rita
de Almeida, de Viseu.
Dom José Saraiva Martins foi
associado ao Sacro Colégio dos
Cardeais por Sua Santidade, o
Papa João Paulo II, no Consistório público de 21 de Fevereiro de 2001, recebendo o título
de Nossa Senhora do Sagrado
Coração, da Praça Navona, recordando com emoção a sua ordenação sacerdotal recebida há
cinquenta anos nessa mesma
antiga igreja romana.
Frei Álvaro Silva,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, São 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!

na bolanha
Na Guiné-Bissau, o cultivo e a colheita do arroz são um momento
central da vida das famílias: todos colaboram realizando os gestos
necessários para o fazer desabrochar da terra. E a partilha da colheita é sempre uma ocasião de gratidão

Há vários anos que estou na Guiné-Bissau e, sempre que chega
a estação das chuvas, as aldeias
ficam vazias. Apenas ficam alguns
velhos e as crianças ainda muito
pequeninas para o trabalho. O resto
da população, grandes e pequenos,
jovens e velhos, homens e mulheres vão todos dar uma mão na bolanha (campo onde se cultiva o arroz).
Sempre vi os campos de arroz ao
longe, nas viagens de carro, e imaginava o cultivo do arroz como em
Itália, com tractores e com tecnologia moderna; por outras palavras,
pensava que não houvesse o tempo
da monda do arroz.

Finalmente, o arroz está pronto para
ser colhido e então refazem-se os
grupos dos homens que, munidos
de foices, ceifam o arroz, ligam-no
em molhos, e o colocam em terreno
seco. Neste momento os mais velhos fazem o trabalho de guardas
ficando com frequência a dormir em
esteiras junto à bolanha para evitar
que o arroz seja roubado. Concluída
a ceifa do arroz, o trabalho agora é
das mulheres e das crianças. São
elas que se ocupam de levar o arroz
para casa, pilá-lo para tirar a casca e o farelo e guardá-lo em sacos
para que se conserve por um ano
para alimento da família.

Não me tinha dado conta de que
não estava na Europa, mas em África, que não estamos na Itália, mas
na Guiné-Bissau, um dos países
mais pobres do mundo. E foi assim
que, quando no Domingo à tarde
atravessava a bolanha, fiquei maravilhada com o que vi: um grupo de
jovens descalços metidos na água
da bolanha e munidos de um arado
especial (uma peça artesanal formada por um longo cabo de madeira
com uma espécie de pá de ferro na
ponta), que manejavam com a força
dos próprios braços. Reconheci alguns dos trabalhadores e por isso
parei um pouco a falar com eles e
descobri então que o trabalho da bolanha ocupa toda a família, desde os
pequenos da escola até aos velhos
com força para trabalhar.

Conversando, chegou a hora de
regressar a casa. Agradou-me ver
que, apesar do cansaço, os jovens
têm ainda vontade de se divertir:
canta-se, ri-se e alguns ainda têm
força de improvisar algumas danças
tradicionais. Em casa espera-os a
refeição que as mulheres prepararam. O sol está a pôr-se e eu imagino a fome deles, que estavam a
trabalhar sem parar desde as oito
horas da manhã. A refeição é arroz
com peixe. Não é muito, mas para
os hóspedes e para o espírito dos
antepassados há uma travessa que
também nos é oferecida a nós. Recuso e brinco com eles dizendo que
“quem não trabalhou não come”.
Riem e sentam-se em grupos de
uns 5 ou 6 à volta de cada uma das
travessas, começando a comer. O
meu pensamento anda distante.
Entre nós é hora do jantar e não é
raro encontrar alguém que diga com
desagrado: não gosto disto ou não
tenho fome…E se calhar até tiveram um almoço abundante e talvez
um bom lanche. Aqui, para estes jovens, aquele pouco arroz com peixe
é o almoço, a merenda e o jantar e
muitas vezes o pequeno-almoço.
Bom apetite, amigos. E obrigado por
me terem trazido à realidade onde
vivo. A comida acaba depressa e
todos se levantam, possivelmente
ainda com fome, mas ninguém se
lamenta porque não há outra coisa
e para uma nova refeição é preciso esperar por amanhã, depois de
concluído outro dia de trabalho na
bolanha. No caminho, de regresso
a casa, a minha mente voa: o que
fazer para ajudar este povo? Desejava comprar máquinas, tractores e
tudo o que há no meu país e que
facilita o trabalho do homem, mas…
e depois?

Tudo começa antes da época das
chuvas, quando os homens inspeccionam os diques para se certificarem de que a água salgada durante
a maré-cheia não invade a bolanha e
se é preciso consertar alguma fissura ou abatimento de terras.Feitas as
devidas reparações, todos esperam
a chuva e rezam para que ela chegue depressa e com abundância.
Quando a água é suficiente, os
homens reúnem-se em grupos e
começam o trabalho de preparação: cobrem de água uma bolanha,
depois outra e outra até todas ficarem cobertas de água. Entretanto,
as mulheres preparam os viveiros
e, quando a bolanha está pronta,
transportam os pés de arroz, carregando-os em balaios à cabeça.
Neste trabalho de transporte também colaboram as crianças com
mais de seis anos.
Quando o arroz começa a crescer,
entra também o trabalho das crianças, que é o de espantar as cabras
para que não comam o arroz. É por
isso que as crianças correm nos diques e na bolanha, utilizando fisgas
e fundas e tudo o que possa afastar
as cabras. Muitas vezes as crianças, empenhadas neste trabalho,
perdem os primeiros meses do ano
escolar.

Não! Penso comigo: o progresso
chegará também à África, mas não
segundo os nossos parâmetros. O
trabalho é duro, mas se Deus quiser
eu estarei aqui a lutar pela vossa
emancipação, respeitando os tempos e os ritmos que são vossos.
Ir ª Rosanna Nava
Tradução de Frei Álvaro Silva, OFM
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1937

celebra 70 anos ao serviço da Missão

desenvolvimento
crescente destes
últimos anos sem a
ajuda desta prestimosa associação.
Contam com ela
e nela esperam. A
UMF, pela humildade deste pequeno jornal, afoita-se
a pedir às almas
caridosas
duas
esmolas: uma cotidiana – a oração;
outra mensal – um
pequeno
óbolo
que será sempre
valioso, fecundado pela graça de
Deus».

N

este ano 2007 o nosso jornal completa 70 anos de
existência. Será no dia 13 de Junho. Assim, achámos por bem
nestes próximos seis meses fazer referência ao acontecimento
e fazermos uma retrospectiva de
como o nosso jornal foi chegando até aos seus leitores
O primeiro número saiu em 1937
com data de 13 de Junho e nesse
ano houve somente um jornal. Dizia o seu fundador, Frei José Alves Pereira, que o jornal seria um
instrumento da «União Missionária
Franciscana» para divulgação da
sua actividade missionária. Citamos: «Esta folha avulsa a que,
sem pretensões, demos o nome
de «Missões Franciscanas» vem
preencher uma lacuna e auxiliar
os propagadores duma obra tão
benemérita e simpática. Ela, despretensiosa e modesta, vai entrar
e ser lida em muitos lares, passar
por mãos piedosas e calejadas do
trabalho, e por mãos benfazejas
que nunca se cansaram das suas
benemerências. Pelos olhos de
todos ela vai fazer passar, como
em filme, as fadigas, as canseiras
do missionário, as suas alegrias,
apreensões e projectos de melhor futuro. Vem polarizar boas
vontades, comover generosidades e querer afirmar rotundamente que as missões franciscanas
portuguesas muito devem à UMF,
e que não poderiam continuar no

Missões Franciscanas»

«

O Segundo Número
saiu em Janeiro de
1938. Na primeira página fazia referência às missões da Guiné-Bissau que este ano 2007 celebram 75
anos da chegada dos missionários
franciscanos portugueses: «Após
repetidas e prementes instâncias
dos poderes públicos formou-se a
primeira Missão franciscana dos
tempos modernos […]. Foi um grande sacrifício para o grupo franciscano que assim ia desfalcar o pessoal
das Missões em Moçambique, mas
paciência; formou-se o grupo, e em
29 de Janeiro de 1932 lá seguiram
os primeiros missionários, cheios
de fé e de entusiasmo, a prosseguir
o labor apostólico».
A quando da nomeação do primeiro Bispo de Nampula em Moçambique, D. Teófilo de Andrade,
OFM, o número 10, em Julho de
1941 dizia o seguinte: «Estão de
parabéns as Missões de Moçambique. A Santa Sé pôs os olhos na
Província Franciscana de Portugal
e viu a humildade, prudência e espírito empreendedor do primeiro
de seus filhos – Ministro Provincial
– e carinhosamente chamou-o para
primeiro bispo da nova diocese de
Nampula, na Província Ultramarina
de Moçambique».
Logo de seguida D. Teófilo enviou
uma bênção especial para todos
os colaboradores do nosso movimento e do jornal: «Às Missões
Franciscanas a quem incumbe

estabelecer o contacto entre
os Missionários e os Sócios da
União Missionária Franciscana,
aos seus colaboradores e leitores, abençoa o Bispo da nova
Diocese de Nampula, com uma
Bênção muito particular de Nosso Senhor, a fim de que em todos
cresça o interesse e entusiasmo
pelo apostolado (missionário)».
Passados 44 anos da Chegada
dos Missionários a Moçambique,
um missionário descrevia assim ao
Director do Jornal, Frei José Alves
Pereira, um episódio acontecido na
Missão dos Muchopes (Mangunze),
sul de Moçambique:
«Reverendo Padre. Paz e Bem!
Escrevo hoje para lhe contar um
caso, agora ocorrido, e que a todos comoveu. Entre os catecúmenos desta Missão, havia um,
já velhinho, e tão duro de cabeça
que fomos adiando o Baptismo
na esperança de poder instruí-lo
um poucochinho melhor. Ontem,
ao anoitecer, chegou aqui o professor indígena daqueles sítios a
pedir, muito aflito, para irmos junto do pobrezinho. Partiu logo o
Frei Camilo e, à meia-noite, o bom
Clemente – que este foi o nome
escolhido – lavadinho de alma
subiu ao Céu. O interessante
vem agora. Aquele homem vivia
só, muito isolado das restantes
palhotas da cubata. Porque artes
soube o professor do seu estado? Foi assim: Depois da escola
recolheu a casa. Ao tratar da criação, reparou com amargura que o
porquito lhe tinha fugido… Procura daqui, busca além, ao cabo
de muito tempo foi dar com ele
a fossar numa panela dentro da
choupana do abandonado catecúmeno. Foi então que soube que
ele estava muito mal; e dali correu
à Missão. De que tramas se vale
aquele Amor Divino para nos dar
a Sua mão! Como Ele é amigo!
Porventura foi a oração oculta de
alguma boa alma que O fez inclinar para aquele felizardo… Quem
sabe? Rezem, rezem muito por
nós! Muitas das nossas lutas e
canseiras, estejam certos, não as
narramos nunca porque nos doe
de que sofram por nós… Mas o
silêncio não as dissipa nem dimi-

Um fim-de-ano inesquecível
relato de missão
Era o final de 1999. Noite da passagem de ano. O ambiente era de paz. A revolução
marxista e a guerra civil tinham terminado. Já se vivia e respirava de modo diferente. No ar, a nova atmosfera de liberdade e de paz, social e religiosa

A

vida na Missão ia retomando o seu
tradicional ambiente de alegria partilhada. Alguns edifícios estavam em recuperação. Já havia água corrente e potável para a
Missão e para a população. Um motor/gerador fornecia energia para as primeiras horas
da noite e para a electrobomba tirar a água
do furo de 110 metros.
A igreja grande e bonita de outros tempos estava quase recuperada e voltava a ser
o orgulho das gentes daquela área, a «Catedral dos Muchopes». E deixava de parecer
uma igreja grande, pois aos domingos ela se
enchia e vibrava com a alegria dos cânticos

e das danças religiosas e litúrgicas. As comunidades antigas estavam de novo vivas e
reorganizadas. E o seu número tinha até aumentado, de 28 para 37, algumas ainda em
organização.
A Missão tinha uma dívida muito grande de gratidão para com as muitas Organizações, de vários países, que nos haviam
apoiado generosamente. Os cristãos da Missão, sozinhos, nada poderiam fazer, pois o
ambiente continuava a ser de muita pobreza.
Havia apenas a riqueza da fé, da alegria, de
muita esperança em tempos melhores, num
futuro mais ou menos próximo.

nui… Digam à gente de Portugal
que agradecemos imensamente
as suas orações». Simples, esta
história é parecida com outras
que continuam ainda a acontecer
lá por essas paragens… Os missionários continuam disponíveis
para atender a qualquer hora que
lhes batam à porta».
Em 1946 já o Jornal era mensal e
tinha uma assinatura anual de 3$00
(tês escudos). Velhos tempos! No
número de Março, um artigo sobre
o Apostolado Missionário, num dos
parágrafos, dizia o seguinte: «Os
estatutos da União Missionária
Franciscana consideram distintamente duas formas de auxílio às
Missões e aos Missionários […]:
o auxílio espiritual da oração e
o material da esmola monetária.
É possível que espíritos menos
esclarecidos ou de fé amortecida
reputem de menos importante e
coloquem em plano inferior as
preces ao Céu a implorar favores
divinos e espirituais para os missionários e para o seu apostolado. No entanto, o que é indiscutível é que o missionário, por mais
que se esforce, por mais “riquezas” materiais de que disponha,
se não for favorecido e enriquecido com os dons sobrenaturais e
Deus não der incremento ao seu
apostolado, não
passa dum sino,
cujo som se perde no ar». Sem
dúvida! A oração
é a primeira ajuda que se pode
dar às missões.
E aqui ninguém
pode dizer que
não tem para
oferecer.
Deve
fazer parte das
orações diárias
as
intenções
pelos missionários e pelo seu
trabalho. Mas o
corpo
também
precisa e a esmola a favor das
necessidades
das missões é
igualmente necessária».

A Missa na Noite de Natal durou apenas
umas três horas, porque eu tinha de correr ainda para celebrar nessa noite o mesmo Natal, noutra Missão. Os andaimes das
obras de recuperação da igreja tinham sido
encostados para a celebração do Natal de
Jesus. Mas já parecia uma igreja nova. O
ambiente era de Natal e de uma quase inauguração do templo renovado.
Na noite de passagem de ano, como de
costume, houve Missa no final do dia, já noite escura, com luz eléctrica fornecida pelo
motor/gerador. Missa de acção de graças
pelo ano que findava, pela recuperação e reorganização das comunidades, pelo sistema
de fornecimento de água à Missão e população, e pelas outras obras ainda em curso
para restauro de vários edifícios da Missão.
E para rezar pelos muitos benfeitores da
Missão, sem a ajuda dos quais nunca teria
sido possível fazer tantas obras em tão pouco tempo. Seria a Missa da gratidão. No fim
da Missa, pelas 22 horas, eu desejei a todos
um bom Ano Novo e informei os cerca de
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Antes de terminarmos esta primeira abordagem referente à celebração dos 70 anos de vida do nosso
Jornal queremos fazer referência
ao Frei João da Santíssima Trindade que foi notícia pela sua morte
a 2 de Março de 1946. Natural de
Geraldes, Paróquia de Atouguia da
Baleia, Concelho de Peniche, foi
Provincial dos Franciscanos e promoveu as missões. «Eleito superior provincial pela primeira vez
em 1897, pensou desde logo em
captar para a Província Franciscana as simpatias dos políticos
nacionais, conseguindo deles,
depois de vencidas não poucas dificuldades, a abertura das
Missões Franciscanas de Moçambique iniciadas em 1898».
Passaram este ano sessenta anos
da sua morte. Frei João fundou a
primeira revista franciscana portuguesa – a Voz de Santo António
– e também é dele, de entre outras coisas, a criação em Portugal
do “Pão dos Pobres em louvor de
Santo António”. Talvez noutra ocasião voltemos a falar desta figura
que coadjuvou com entusiasmo a
criação da Província Portuguesa
da Ordem Franciscana decretada
em Outubro de 1891.
Frei Vítor Rafael OFM

setecentos cristãos presentes, que tinham
vindo de muitos quilómetros em redor, que
as portas da igreja iam encerrar, com excepção duma porta lateral. Eu iria continuar ali,
até à meia-noite, agradecendo ao Senhor as
muitas graças concedidas à Missão ao longo
do ano. E se alguém quisesse ficar também,
podia ficar. Iniciaríamos o Ano Novo na igreja, junto de Jesus, pedindo-Lhe que continuasse connosco e nunca mais permitisse
que a guerra voltasse.
E foi então que o inesperado aconteceu.
Fui para a sacristia para me desparamentar
e notei que ninguém saía da igreja. Porquê?
Que se passava? Disseram-me: Ninguém
quer ir embora. Todos queremos ficar aqui
com o Frei para rezar juntos, darmos graças
a Deus e iniciarmos aqui o Ano Novo.
E ficámos, em longa Hora Santa, até depois da meia-noite.
Frei Jorge Chaves, OFM
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Missão em
Com os leitores do nosso mensário partilhamos estas duas
notícias que nos foram enviadas, quase em simultâneo, pelo
nosso amigo Pe. Vítor Mira, que
é o responsável pelas missões
na Diocese de Leiria-Fátima.
A seu cuidado tem um grupo
de jovens leigos missionários
que todos os anos partem em
missão. Depois de alguns meses em Angola, deixa-nos estes
testemunhos
Olá, amigos.
Hoje falo-vos da água, desse bem
tão precioso e que valorizamos
mais quando nos falta. Sei que
em Portugal tem chovido bastante, até com cheias e grandes
prejuízos. Por aqui também tem
chovido, embora não muito, pelo
menos cá pelo litoral. Este é o
tempo das «chuvas pequenas».
Entre Fevereiro e Abril virão as
«chuvas grandes». Mas, mesmo
que pequenas, estas chuvas já
deram para que o panorama da
paisagem tenha passado do castanho e cinzento para o verde.
Mas vamos à água. Nós estamos
a viver na cidade do Sumbe, no
primeiro andar de um prédio de
quatro apartamentos. Uma casa
pequena e que fazemos por chegar para a nossa actividade. Não
temos em nossa casa água canalizada. Normalmente sai em duas
torneiras que estão ao nível do
rés-do-chão. É preciso lá ir com
baldes e trazer para cima, colocando-a em bidões de plástico,
dos quais depois tiramos para nos
servirmos. Para o banho arranjámos um balde de plástico com
torneira que apoiamos a um nível
mais elevado; depois é só abrir
a torneira. Quem quer aquece a
água no fogão, mas nem vale a
pena, pois com este calor... Mas,
voltando lá abaixo, a água sai de
manhã e à noite, mas é preciso

Angola
Recolha de água potável na Vida de Conda

estar atento para ir logo a correr,
pois junta-se lá muita gente - do
nosso prédio e da vizinhança próxima e distante - baldes grandes
e pequenos, bacias, caldeiros,
tudo serve para levar o precioso
líquido. Às vezes temos que esperar pela nossa vez, outras deixam-nos passar à frente porque
somos do prédio. Quando a água
vem com alguma pressão até é
rápido, mas quando não, chega a
demorar mais de uma hora para
enchermos os bidões. No fim ficamos todos transpirados por causa
deste calor húmido.
Quando chegámos, em Agosto,
a água já vinha um pouco turva,
pois é captada directamente do
rio, mas algum tempo depois a
terra assentava e decantava-se.
Até ficava mais ou menos… Mas
desde que começou a chover, e
mais lá para o interior, o rio Cambongo aumentou o seu caudal, a
água está completamente turva.
É assim que chega à nossa torneira: tão castanha que não se vê
o fundo do balde, mesmo apenas
com dez centímetros de altura.
Nos bidões, nem ao fim de três
dias ela fica clara. Mas agora, por
exemplo, está pior porque há vários dias que não sai água e acabámos a reserva de casa. Temos
que ir com os baldes à nossa obra
buscar água aqui para casa.
E para beber? A água mineral é
cara: cada caixa de 18 litros custa
cerca de 8,50€. Também pode ser
fervida, mas fica com um sabor
nada agradável.

Como alternativa temos ido junto de uma Vila chamada Conda,
que fica a 100 km do Sumbe,
três horas e meia de viagem para
cada lado devido ao mau estado
da estrada/picada. Lá existe uma
nascente de água potável que até
sai morna. É uma viagem cansativa, mas vale a pena. Da última vez trouxemos 635 litros de
água, o que correspondeu a uma
poupança de cerca de 300,00€.
Transportámo-la em baldes e
garrafões que trouxemos nos
contentores. Estamos a ver que
toda esta água vai dar para umas
três semanas porque o consumo
é muito grande.
Agora, com o Sr. Rui, que está a
orientar a nossa obra, somos seis
pessoas em casa. A água que
trazemos da Conda serve para
cozinhar e beber. Com o calor
que faz, o consumo é muito grande. Eu, por exemplo, tenho dias
de beber mais de três litros, que
sempre se vão transformando em
transpiração. Por falar em água
(e para vos fazer crescer água na
boca): ontem fomos a uma praia
comprar peixe seco e encontrei
por lá uns amigos pescadores
dos tempos em que estive por
cá em trabalho missionário, entre
1993 e 1996. Imaginem: foram ao
mar, a uma gaiola própria onde as
têm guardadas, buscar cinco lagostas vivinhas que nos ofereceram com muita alegria. E nós, ao
recebê‑las e ao comê-las à noite,
também ficámos bem contentes.
E são estas algumas das linhas
com que se tece esta missão.

Frei Manuel
Teixeira de Magalhães
1918-2006
Nasceu em Borba da Montanha,
Celorico de Basto, a 11 de Janeiro
de 1918, filho de João Teixeira de
Magalhães e de Maria Nunes de
Lemos. Tomou hábito como noviço a 7 de Setembro de 1937 e
emitiu os primeiros votos a 8 de
Setembro de 1938. Em 19 de Julho
de 1941 professou solenemente
a Regra de S. Francisco e a 25
de Julho de 1943, ordenou-se
sacerdote.
Pouco tempo depois, iniciou
a sua aventura missionária em terras de Moçambique.
Primeiro ao serviço da Missão da Machanga, desde 3 de
Abril de 1945; alguns meses depois, a 18 de Julho de
1945, foi colocado na missão de Chibabava. Trabalhou
ainda em Macequece (desde 3 de Abril de 1946), e de
novo na Machanga (desde Março de 1947). Passou depois por Amatongas (desde 1 de Julho de1950), para
regressar novamente a Chibabava, onde trabalha desde
15 de Abril de 1951, como encarregado desta Missão. Só
em 1952 veio a Portugal para merecidas férias.
De regresso a Moçambique, a 10 Setembro de 1953, ficou desta vez ao serviço da Missão de Chupanga. A 17
de Fevereiro de 1955 fundou a Missão do Dombe. A 16
de Novembro de 1959 é nomeado Superior da Missão de
Jécua, e, em Agosto de 1973, da Missão de Santo António da Barada. Nestas três últimas Missões, sobretudo
na de Jécua, desenvolve extraordinária actividade missionária, erguendo-lhes as estruturas materiais.
Regressou a Portugal em 1976. Desde então continuou
a sua actividade pastoral, primeiro nas paróquias de
Olaia-Lamarosa (até Agosto de 1982), Casais-Alviobeira
(Tomar, até 1984).
Em 8 de Dezembro de 1984, foi nomeado Superior e Pároco de Nossa Senhora da Conceição de Faro. Depois de
deixar os cargos de Superior e de Pároco, foi nomeado
Vigário da residência de Faro. A partir desta sede, prestou ainda os serviços de Capelão das Irmãs Franciscanas de Olhão, Procurador da União Missionária Franciscana e Assistente da Ordem Franciscana Secular na área
de Faro.
A falta de saúde levara-o ultimamente a recolher-se à
Enfermaria Provincial de Lisboa (no Seminário da Luz).
Acabou por falecer no Hospital de Santa Maria na manhã
de 27 de Novembro de 2006.
Louvemos o Senhor pela vida e vocação deste nosso irmão, e rezemos para que o Pai das misericórdias o acolha no Reino da Bem-aventurança.
Frei Isidro Lamelas, OFM

Dia-a-dia na Missão
Mais um postal ilustrado com
palavras que tem como principal objectivo partilhar os passos que esta missão vai dando.
Era minha intenção fazê-lo logo
desde o princípio, mas, por várias razões, tal não foi possível.
Vamos ver se consigo manter
alguma regularidade
Falo-vos desta vez do nosso dia‑a-dia nesta missão. De segunda
a sexta, estamos no Sumbe, só
saindo em caso de necessidade
extrema. Só ao fim-de-semana
vamos ao Gungo, local da nossa
missão. Estamos concentrados na
construção da nossa casa, uma
necessidade urgente e um passo
fundamental para que a equipa
que estiver a trabalhar no Gungo
tenha a estabilidade e condições
necessárias. Actualmente, como
já disse noutro texto, vivemos num
pequeno apartamento no centro
da cidade.
O local da nossa construção é
num bairro da periferia do Sumbe,
chamado Pedra Um. Pelo caminho mais próximo (em pior estado)

são cinco quilómetros, pelo melhor
caminho são nove quilómetros.
A diocese do Sumbe cedeu-nos
um terreno no cimo de um monte, do qual se tem um panorama
bastante bonito e diverso: dali se
avista o mar e uma vasta paisagem, agora revestida de verde,
os montes que rodeiam o Sumbe,
parte do bairro da Pedra Um e outro casario mais disperso. O nosso
primeiro trabalho tem sido tratar
da vedação desse terreno, que
tem 30 x 60 metros, para depois lá
construirmos a nossa casa.

Está connosco o Sr. Rui Quinta,
cujos pais vivem em Regueira de
Pontes, e que é quem coordena os
trabalhos da construção. Levantamo-nos todos os dias às 6:00 h da
madrugada, quando o dia desponta. Depois, em trabalho de equipa,
há quem vá ao pão e prepara-se
o mata-bicho (nome que aqui se
dá ao pequeno almoço). De seguida partimos todos para o local
da obra, onde chegamos por volta
das 7H30.
O Sr. Rui distribui as tarefas pelos
trabalhadores e nós, o grupo que
está em missão, vamos fazer a

Pedra Um - Terreno cedido pela Diocese de Sumbe para construção da Missão

oração da manhã para um lugar
um pouco retirado, à sombra de
um enorme e desactivado tanque
de água que deveria abastecer
todo aquele bairro da Pedra Um.
No fim da oração e depois de acertarmos algumas actividades para o
dia, eu e o Pe. David costumamos
ficar no local da obra a dar a nossa
ajuda. As missionárias leigas vêm
para baixo para tratar do almoço e
de outros assuntos, como comprar
gasolina para o gerador da obra,
fazer pagamentos, tratar de algum
assunto do carro, o que for necessário.
Pelo meio‑dia chegam com o almoço para os trabalhadores e nós
vimos com elas para baixo. Após o
repasto, voltamos à obra, de onde
regressamos por volta das 17H30.
A seguir é tomar banho à vez para
ir à missa à catedral (às 18H30),
que fica aqui bem perto. E é noite.
Após a missa preparamos o jantar, acertamos alguns pormenores
do trabalho do grupo ou da obra.
Quem pode e tem tempo prepara
os E-mails a que quer responder.

Também há tempo para a oração
individual.
O jantar é por volta das 20H00 e,
como não há televisão, normalmente é bem animado, com comentários ao dia ou ao que calha.
Graças a Deus, reina praticamente
sempre a boa disposição.
A hora de deitar varia segundo os
dias, as pessoas e a condicionante «energia». Quando temos luz,
deitamo-nos mais tarde; quando
é a luz da vela a iluminar, só os
resistentes ficam um pouco mais
agarrados à leitura, sempre entrecortada pelas chapadas no corpo
por causa dos terríveis mosquitos.
Noutra altura contarei mais alguns
pormenores do nosso dia-a-dia.
Por hoje termino e agradeço aos
resistentes que conseguiram não
só iniciar esta leitura como levá-la
até ao fim.
Cumprimentos e votos de felicidades para todos.

Pe. Vítor Mira

Diocese de Leiria-Fátima
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Nas margens do Adriático
por toda a terra

A

algumas horas de barco do extremo sul da Itália «do lado de
lá» do Mar Adriático, tão perto
e tão longe fica a Albânia

Em tempos mais remotos, depois de ter
sido conquistada por diversas nações, foi
absorvida pelo Império Otomano nos finais
do século XV e manteve-se assim até 1912.
Depois da Segunda Guerra e com a retirada
dos italianos, toma conta do poder o estalinista Enver Hoxha. A Albânia hoje é um país
com quase 30.000 Km ² e uma população
em número superior a 3.500.000 habitantes,
sendo governada por um presidente eleito
pela Assembleia do Povo. O país vive ainda
numa situação política instável e a segurança é muitas vezes afectada por máfias
e pilhagens. Parece que muitos de nós, europeus, esquecemos que a Albânia também
é Europa, ainda que sem a moeda única,
mas continua a lutar pelo progresso e pela
prosperidade económica e social, fazendo‑se hoje sentir ainda muito a falta da ajuda
internacional a este país europeu.
A Igreja e a Ordem Franciscana sofreram
duramente com o povo albanês: enquanto
durou a ditadura comunista, doze missionários franciscanos foram barbaramente
martirizados e muitos outros foram presos
e torturados em cadeias de alta segurança,
com outros ainda, em grande número, a serem deportados para campos de concentração e condenados a trabalhos forçados até
à exaustão. Quando em 1991 despontou a
liberdade com o fim da ditadura comunista,
restavam apenas doze franciscanos velhos
e doentes.
A Cúria Geral da Ordem Franciscana fez todos os possíveis para reavivar aquela quase
moribunda presença, enviando para a Albânia frades da Itália, da Polónia, da Croácia
e da Bósnia. Durante mais de 50 anos não
houve noviciados, nem cursos de teologia
para a formação de sacerdotes. Tudo o que
era religioso - católico, ortodoxo ou islâmico
- quase parou no tempo e só não foi completamente destruído porque era obra do
Espírito.
Só os velhos com mais de sessenta anos
guardam vagas e remotas recordações do
religioso. Os que têm menos desta idade
não têm qualquer referência religiosa. Não
serão propriamente ateus, mas estão marcados por uma enorme frieza de fé e uma
pobreza extrema. Durante muitos anos nem
sequer entre as famílias era possível transmitir a fé em Jesus Cristo Salvador, nem

Turquia rendida ao Papa
Bento XVI, já com a experiência de mais
de ano e meio de pontificado, sabe que um
gesto pode valer mais de mil palavras. A
viagem à Turquia, rodeada de grande expectativa, correu melhor do que muitos aguardavam e mostrou um Papa que superou,
com distinção, os testes que o esperavam.
A imagem forte destes dias aconteceu quinta-feira, na Mesquita Azul, ficando para a história
pelo momento de recolhimento do Papa, virado para Meca, e pelas mensagens de paz e respeito pelo Islão. Tão histórico, dizem muitos, como aquele em que vimos João Paulo II junto
ao Muro das Lamentações, em Jerusalém, no ano 2000. Fraternidade, reconciliação, compreensão, paz e unidade foram as palavras-chave destes dias; questões levantadas pelo debate
em volta do tema “Conciliariedade e Autoridade na Igreja” a nível local, regional e universal.
Vaticano apela à responsabilidade dos automobilistas

podia haver qualquer símbolo religioso no
interior das casas. Os adultos com menos
de 40 anos consideram melhor empregue o
tempo a trabalhar no campo para comer, do
que investir na formação religiosa. Não têm
as bases da fé nem sabem as orações mais
elementares, muito menos os rudimentos
da catequese sacramental. Também para
os missionários franciscanos o albanês e
a ortografia tornam difícil a comunicação
dos valores da fé. Mas são de registar os
dignos e apreciados passos na transmissão
da Boa Nova e da Pessoa de Jesus Cristo. Os missionários na Albânia têm sido na
sua maioria polacos e italianos e de outras
nacionalidades. Actualmente já há vários
conventos franciscanos e vocações locais,
notando-se um razoável progresso espiritual e uma promissora implantação da nossa
Ordem. É de salientar o trabalho de vários
Irmãos da Província espanhola de San Gregório de Castilla que, juntamente com vários
leigos missionários, em férias de verão ou
por períodos mais longos, adoptam aquela
Igreja como sua e a Albânia como a sua segunda pátria.
Sinal desta vitalidade da presença franciscana na Albânia foi a nomeação no ano
2000, apenas com 38 anos, de Frei Prële
Gjurashaj, ofm, para Administrador Apostólico da Diocese de Pult. Dom Frei Gjurashaj
chegou à Albânia em 1992, ocupando nas
estruturas da Ordem e na Igreja albanesa
cargos importantes.
Segundo o nº 125 do Boletim FRATERNITAS de Novembro passado, o Frei Gasmend
Tinaj foi eleito Ministro Provincial da agora
novamente promissora Província Franciscana da Assunção da Virgem Nossa Senhora
na Albânia.
Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

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

O Vaticano convocou especialistas de todo o mundo para o II Encontro Internacional da
Pastoral da Estrada, promovido pelo Conselho Pontifício para os Migrantes e os Itinerantes
(CPPMI). O tema da iniciativa foi «A estrada da mobilidade sustentável» e manifesta preocupação com os fenómenos ligados à vida da “rua”, incluindo a sinistralidade rodoviária.
Os trabalhos iniciaram-se sob o signo dos acidentes nas estradas, e o Cardeal Renato Martino, presidente do CPPMI, pediu um reforço das leis que regulam o trânsito, «para evitar
a perda de vidas humanas». Os participantes foram desafiados a analisar um fenómeno
que envolve, dia após dia, muitas pessoas. Daqui saiu o apelo «à responsabilidade moral
relativa ao código da estrada, a fim de prevenir as fatais e graves consequências que derivam da sua falta de respeito». Bento XVI manifestou, em telegrama, o seu «sincero e vivo
apreço» por este Encontro, pedindo que a atenção da Igreja nesta área seja sempre marcada «por um amor constante e por propósitos generosos de exemplar testemunho cristão».
47.000 nascimentos a menos
O Instituto Nacional de Estatística (INE) publicou as estatísticas demográficas referentes
ao ano de 2005, tendo-se registado 109.457 nascimentos, a que corresponde um índice
sintético de fecundidade de 1,47, bem longe dos necessários 2,1 para que haja renovação de gerações. Para que isso acontecesse, seriam necessários mais 47.000 nascimentos.
Como tal, o défice demográfico já ultrapassou os 900.000 jovens e crianças, razão pela
qual têm sido fechadas escolas, vão ser encerradas universidades e não irá haver gente
suficiente para pagar as pensões de reforma. Os números revelados confirmam o que a
Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN) tem vindo a afirmar: «as projecções feitas pelo INE estão baseadas em valores errados, assim como os que foram
assumidos no Relatório de Sustentabilidade de Segurança Social. Estando o Governo, e
bem, preocupado com os 6% de défice das finanças públicas, é de admirar não estar minimamente preocupado com o défice de mais de 40% de natalidade que Portugal tem vindo
a registar nos últimos anos! Pelo contrário, até parece achar que há nascimentos a mais,
estando tão empenhado em promover e financiar o aborto, em vez de, como seria natural, apoiar os pais e mães como acontece na esmagadora maioria dos países europeus».
Microcrédito é Prémio nobel da Paz
No passado dia 10 de Dezembro realizou-se em Oslo (Noruega) a cerimónia de entrega
do Prémio Nobel da Paz, ao Prof. Muhammad Yunus, o que significa o reconhecimento
de que «o microcrédito é um instrumento eficiente na promoção do desenvolvimento
e na luta contra a pobreza» e que «o trabalho desenvolvido pelo laureado e pelo Grameen Bank em favor dos mais desprotegidos das sociedades é uma luta pela paz e pelo
desenvolvimento» – realçou, num comunicado de imprensa da Associação Nacional
de Direito ao Crédito (ANDC). Esta distinção foi, também, o reconhecimento da importância que o microcrédito «granjeou em todo o mundo, tanto em países do Terceiro Mundo como em países desenvolvidos». Para as organizações, como a ANDC, que
desenvolve a sua actividade na área do microcrédito, este é um momento «de grande
estímulo e, simultaneamente, de incentivo a continuarem na procura de soluções que possam contribuir para a erradicação da pobreza e uma maior justiça económica e social».
Doentes terminais necessitam de tratamento adequado
O papa Bento XVI considerou que os doentes terminais e os chamados «incuráveis» devem ser tratados com atenção e com todos os meios necessários para respeitar a sua dignidade. O apelo foi deixado na Mensagem para o Dia Mundial do Doente 2007, publicada
pela Santa Sé. «A Igreja apoia os doentes incuráveis e terminais, pedindo políticas sociais
justas que ajudem a eliminar as causas de muitas doenças e pedindo uma atenção cada
vez maior para com aqueles que estão a morrer e para os doentes que não têm nenhuma
cura disponível», refere o texto. A celebração desta jornada, a 11 de Fevereiro deste ano,
terá como centro a cidade de Seul, na Coreia do Sul. O Papa sustentou que é preciso
«colocar o acento tónico, mais uma vez, na necessidade de centros de cuidados paliativos,
que ofereçam ao doente uma cura integral, seja do ponto de vista humano, seja espiritual». E acrescenta: «é um direito de todos os seres humanos que deve ser defendido».
Um muro em vez do Presépio de Belém
A ideia veio da Inglaterra e chocou pelo realismo: o pároco de East Anglia substituiu a
habitual representação ao vivo do presépio por um muro de betão, como forma de protesto
contra o «Muro de Segurança» na Cisjordânia, que rodeia a cidade de Belém. Manifestando
a sua solidariedade para com a comunidade cristã do local onde, segundo os Evangelhos,
nasceu Jesus, os fiéis da Igreja Católica do Coração de Jesus de St. Ives (Condado de Cambridge) renunciaram à imagem tradicional do
presépio. Em vez disso, os habituais visitantes
irão ser confrontados com um espectáculo bem
mais cruel, o do isolamento dos territórios palestinianos. Belém é considerada como «uma grande prisão» e o número de turistas e peregrinos
tem-se reduzido de forma significativa.
MF/ECCLESIA
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Aborto! o que é?
O

Senhor
Presidente
da República marcou
o referendo sobre o
aborto para o dia 11 de Fevereiro de 2007. Por uma questão de teimosia, os políticos resolveram fazer do aborto uma
questão política. Os próprios
partidos já fizeram pública a
decisão que tomaram e andam
a aliciar os seus sequazes para
os seguirem. Acontece que o
voto - pela responsabilidade
que envolve - não deve ser
um gesto de «Maria vai com
as outras». Todo o indivíduo
que tenciona praticar um acto,
antes de o fazer, deve reflectir se do mesmo resulta algum
proveito para si ou interposta
pessoa, para o não realizar inconscientemente, sem razões
que o justifiquem
No caso do referendo sobre o
aborto, como católico, entendo
meu dever seguir o conselho da
Conferência Episcopal Portuguesa,
convidando-nos a «comprometermos a nossa opção à luz do dom
e da responsabilidade da vida humana» e ainda «que se abra um
período de sereno e profundo
conhecimento das consciências».
Não se trata duma questão de pe-
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nalização ou despenalização, mas
sim dos motivos que levam à Interrupção Voluntária da Gravidez
(IVG), assunto da competência
exclusiva do clínico.
Mesmo que se teime em minimizar a verdade religiosa «...a favor
da vida na sua globalidade», há
assuntos em que a consciência
dispensa e transcende as leis dos
políticos. Para poder melhor actuar, achei correcto dotar-me de uns
vagos conhecimentos, consultando alfarrábios de certa confiança,
onde fui surpreendido com o que
a seguir reproduzo.
O embrião é um organismo vivo
em desenvolvimento, numa fase
de vida latente, com a informação
genética incorporada. Ao décimo
quarto dia, os tecidos estão aptos
para começar a formar os músculos, os ossos, as vísceras e o coração. Desde esse dia o tubo cardíaco começa a ser animado por
batimentos. A circulação começa
a partir do vigésimo primeiro dia.
As três semanas seguintes são as
de edificação dos órgãos. Logo
que a vida do feto é interrompida
precocemente, podem surgir no
útero lesões traumáticas consecutivas à agressão. Ocasiões há em
que, com a limpeza dos tecidos,

Assinatura
2007
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.

as paredes uterinas são ensaguentadas, resultando sínfises ou
enfartes uterinos traumáticos por
vezes difíceis de tratar, acompanhados de um estado infeccioso,
podendo sobrevir a esterilidade,
tromboses cerebrais ou perturbações psíquicas, como o síndroma
da culpabilidade, chegando a ser
imperioso a ablação do útero. A
possibilidade destas ou outras
sequelas, no decurso do aborto
provocado, não deve ser subestimada.
Sabendo isto, qual será a mãe
que, vendo no embrião ou no feto
extraído do seu útero a carne da
sua carne, ou o sangue do seu
sangue, terá coragem de provocar
ou mandar provocar um aborto?
Importante é recorrer-se à etimologia do termo: «aborto» radica
no verbo latino «oriri - nascer»,
que originou «aboriri - morrer» e
este, o nosso «aborto». A questão
resume-se a nascer e morrer. Salvo casos de morbidez clinicamente comprovada, a IVG é sempre
uma violência anti-natural praticada contra o organismo materno, muitas vezes de consequências psicológicas, cujo tratamento
é delicado. O que vai a mãe fazer
do feto? Assassiná-lo ou mandar
assassiná-lo?
Num país onde já foram impedidas de nascer mais de um milhão
e quinhentas mil crianças, cerce-

ando assim o seu direito à liberdade de viver, porque é que esses
movimentos pró-aborto não criam
antes uma instituição caritativa
de apoio às mães sem capacidade económica para garantir a
sobrevivência dos filhos, como se
faz na Europa? Enquanto nesta se
estimula o nascimento dos filhos,
em Portugal instiga-se a IVG!
Com tudo isto, não quero dizer
que sou contra o direito da mulher
à livre disposição do seu corpo e
domínio total da sua fecundidade. Nem afirmo terminantemente
se estou ou não dentro da razão,
mas é bom ouvir ou ler explicações científicas sobre as razões
do aborto, e suas implicações na
saúde da grávida, para mais convictamente cada um se apresentar
à votação. Porque, pelo que vejo,
nada mais se faz do que andar a
incitar milhões de pessoas a irem
votar inconscientemente! E quem
assume a responsabilidade de tal
acção anti-democrática?
Bom seria que os governantes,
democraticamente, proporcionassem a todos os eleitores o acesso
a fontes de confiança onde pudessem ser bem elucidados sobre o
que é o aborto e suas possíveis
consequências, possibilitando-lhes
assim um voto mais consciente,
visando a construção de um futuro mais feliz e mais risonho para
todos os cidadãos e cidadãs!

A

União Missionária Franciscana promove nos
dias 2, 3 e 4 de Março o VI
Encontro de Formação
para missionários leigos, na Casa de Retiros de
Nossa Senhora do Carmo, em
Fátima.
Este encontro é extensivo a todos os benfeitores, zeladores,
amigos e missionários leigos
que esperam ser enviados em
missão. Procura dar formação
e esclarecer os participantes
sobre as actividades da UMF,
assim como promover e difundir a espiritualidade franciscana.
No próximo número daremos
informações mais detalhadas
sobre o horário, alojamento e
os temas de reflexão.
Caso esteja interessado, pode
fazer já a sua inscrição:
União Missionária Franciscana
Encontro Missionário
Rua dos Mártires, 1
Apartado 1021
2401-801 LEIRIA

Mário Carapinha

Como encontrar

a Felicidade
Viver não é somente fomentar aparências
É ser-se pessoa por dentro.
Não é apenas suportar ofensas ...
É saber esquecê-las.
Não se compadecer ...
É ajudar, mesmo que isso se torne incómodo.
Viver não é só sorrir,
Viver não é somente ajudar quem está perto,
Mas estar sempre perto para ajudar.
Quem vive e ama,
Não faz o que pode.
Faz o impossível.
Viver é dizer aos outros
Que eles são importantes,
Que os amamos ...
Porque um dia eles partem
E ficamos com a nítida impressão
que não os amámos o suficiente.

Ame as pessoas ao seu redor,
Perceba que a felicidade é uma coisa tão simples
que pode ser alcançada num só gesto,
Desde que o gesto transmita
Tudo o que de bom existe em si
E demonstre amor.
Viva e ajude a viver bem,
Em paz, no amor de Deus e do próximo,
E será feliz!
Ir. Virgínia Loureiro, OFS

Viva!...

Amigos leitores:
Venho apresentar com muita amizade votos de um Ano Novo repleto das bênçãos de Deus.
Neste ano 2007, no dia 13 de Junho, dia de Santo António, o nosso Jornal vai completar 70 anos de existência. Vamos apresentar mensalmente até lá alguns
relatos que foram notícia ao longo destes 70 anos.
No passado mês de Abril a Administração enviou uma carta aos assinantes que se tinham esquecido de regularizar a sua assinatura desde 1995. Muitos
tiveram a gentileza de a actualizar, enviando uma oferta para a Administração. Porém, ainda há um número considerável que não deu notícias, ficando nós sem
saber se ainda são vivos. Com muita pena sentimos a necessidades de cancelar essas assinaturas que estão em débito desde 1996, pois são uma despesa
que temos muita dificuldade em manter.
Convido-vos a visitar a nossa Página da Internet em www.uniao-missionaria-franciscana.org, onde temos informações úteis sobre a nossa actividade
missionária. Por último convido-vos a ter presente a intenção missionária para este mês de Janeiro: «Para que a Igreja na África se torne testemunha cada vez
mais autêntica da Boa Notícia de Cristo e se comprometa em cada nação na promoção da reconciliação e da paz».
Frei Vítor Rafael, OFM

