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ção «Que nos está a pedir hoje o
Senhor?», como Ordem, como Província, como irmãos, coloca-nos em
destaque o seguinte:

•

Alocução de boas-vindas, pelo Ministro Provincial
orque não queremos
deixar passar a oportunidade de noticiar a estada entre nós do Ministro Geral
da Ordem dos Frades Menores
(Franciscanos), Frei José Rodríguez Carballo, o nosso mensário
partilha convosco a sua visita à
Província de Portugal, no contexto da celebração do VIII Centenário da Fundação da Ordem
Foi no dia 9 de Dezembro de 2006
que a Província Portuguesa dos
Santos Mártires de Marrocos recebeu, em Leiria, a visita do Ministro Geral, Frei José Rodríguez Carballo, e do Definidor Geral, Frei Miguel Vallecillo.
Esta jornada, vivida de forma intensa, teve como ponto principal o
anúncio do Capítulo Geral Extraordinário - Assis 2006, o qual foi
assumido como um Capítulo «aberto». Por isso o Ministro Geral e o Definidor Geral para a CONFRES estão particularmente empenhados
em fazer que o espírito renovador

do Capítulo aconteça também entre nós:

•

•

Dentro do contexto da Ordem,
ao celebrar a Graça das Origens, pretendem mobilizar a
Província Portuguesa para o
dinamismo celebrativo e renovador;
Desejam que a preparação do
Capítulo Electivo, que se avizinha, seja eco de todos os motivos inseridos nesta jornada.

O Ministro Geral e o Definidor quiseram manifestar o seu empenho em
estar próximos da Província num
momento de tantas oportunidades
e desafios. Fizeram-no, nomeadamente, apresentando o espírito do
documento final do Capítulo Geral
Extraordinário - «O Senhor falanos no caminho» - e animando os
confrades para encararem e prepararem com realismo e audácia o próximo Capítulo Provincial.
O documento final do Capitulo Geral, que decorreu sob a interroga-

A resposta tem o seu ponto fulcral: pormo-nos todos a caminho, cientes de que todos somos mendicantes de sentido;
como peregrinos na fé e estrangeiros neste mundo devemos ser, sobretudo, homens
de fé, principalmente hoje em
que não existem dúvidas sobre
a crise da fé nas nossas entidades e nalgumas fraternidades. Esta crise é a raiz de tantas outras crises de identidade,
de vocações, de vida fraterna,
de entusiasmo.

O documento capitular também oferece pistas que todos os Irmãos são
convidados a aprofundar diariamente. Deixamo-vos algumas:

•

Regressar ao Evangelho para
voltarmos a Cristo.

•

Recuperar a lógica do dom,
tão típica da espiritualidade
franciscana: somos dom de
Deus, tudo é dom.

•

Por-se a caminho como irmãos
menores e peregrinos e estrangeiros.

•

Recuperar a alegria de viver
em Fraternidade, evitando a
tentação de ser apenas «consumidores de Fraternidade», para
sermos verdadeiros «construtores de Fraternidade».

•

Abrir-se ao mundo, dialogando com os homens e as cultu-

ras que já não vêm ao nosso
encontro.
Por último, foi deixado pelo Ministro
Geral um apelo a todos os irmãos,
para que não percam tempo e que
sejam todos a assumir com responsabilidade o seguinte:

•

Olhar mais para o futuro e
menos para o passado;

•

Não ceder à tentação da segurança, da conservação;

•

Deixar de lado os próprios
interesses e olhar para o bem
futuro da Província;

•

Reestruturar as
actividades e
presenças. Não
adiemos o que
devemos fazer
hoje.

OFM

rito missionário continue bem vivo
dentro da Província. Elogiou o trabalho feito pelo sector, nomeadamente
a «União Missionária Franciscana», que continua a apoiar espiritual
e monetariamente as missões.
O Procurador Nacional da União
Missionária Franciscana, Frei Vítor Rafael, teve ainda a oportunidade de mostrar ao Ministro Geral
as instalações dos serviços de Animação Missionária (União Missionária Franciscana e Jornal Missões
Franciscanas) que têm a sua sede
em Leiria.

No final ainda houve
tempo para um momento de diálogo, durante o qual os irmãos
colocaram perguntas
ao Ministro Geral.
No que se refere à
evangelização missionária, o Ministro Geral disse que a Ordem
Franciscana é Missionária e olha com especial apreço o trabalho realizado nesta área. Convidou todos os irmãos a rezar
pelas missões da Ordem para que o espí-

O Ministro Geral entrega a Regra aos Irmãos
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Os Irmãos da Ordem Hospitaleira instituíram a «Fundação
São João de Deus», uma associação que quer tormar vivo o
espírito ousado e humano de
São João de Deus
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PROCESSO DE CANONIZAÇÃO
A Diocese do Funchal, com a
anuência da Cúria Romana,
deu início à abertura do Processo de Canonização de Irmã
Clarissa Madre Virgínia Brites
da Paixão
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FRANCISCANOS NA EX-URSS
Após o desaparecimento do
regime soviético, os Franciscanos encontram-se na Rússina e no Cazaquistaão na
primeira linha do serviço aos
mais pobres
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EDITORIAL
Este mês celebramos a Festa
da Apresentação do Senhor, relembrando o dia em que Jesus
foi apresentado no Templo por
Maria e José. O gesto da apresentação faz memória do oferecimento de toda a vida de Jesus
Cristo a Deus Pai, vislumbrando
que Sua existência está voltada
para a humanidade. Esta festa
também é conhecida como Festa da Purificação de Nossa Senhora.
José e Maria quando foram ao
templo encontraram a profetisa Ana e o velho Simeão. Ana,
viúva há muitos anos, vivia no
Templo dedicando-se ao serviço a Deus com jejuns e orações.
Ao encontrar o Menino, reconhece Nele o Messias esperado
e põe-se a louvar e a bendizer
a Deus.
O velho Simeão reconhece o
Messias logo que Seus pais entram o Templo e, levantando-O
nos braços, louva a Deus por têlo permitido ver Sua glória no
Menino Jesus. É Simeão quem
irá reconhecer naquele Menino
o verdadeiro Messias tão esperado e, após agradecer a Deus,
advertirá Maria que Ele será um
sinal de contradição, revelando
os pensamentos de muitos corações e que uma espada trespassará a alma de Maria que
verá seu Filho sofrer pelo egoísmo dos homens.
O dia dois de Fevereiro, dia em
que se celebra também a vida
consagrada, recorda-nos este
dom concedido por Deus a tantos e tantas que O seguiram e
seguem nas variadas formas de
vida consagrada.
Enquadrado na liturgia própria
desta festa temos três momentos: a liturgia da Luz, a Renovação dos votos, após a celebração da Palavra, e a liturgia
eucarística. Todos estes momentos nos levam ao seguimento de Cristo entregue pela
salvação do mundo.
O consagrado transporta consigo a mensagem de Jesus. Mensagem de amor, paz e misericórdia, que a missão da Igreja
concretiza no mundo através
dos que se entregam ao serviço
da Missão.

riora fica na Ligúria, Itália. Foi
aí que, em 15 de Março de 1670,
de pais exemplares na fé e na
piedade, nasceu um menino a quem puseram o nome de João. A sua infância e adolescência foram vividas sem sobressaltos
nem dificuldades
Parece que a vida e a obra de um grande santo
pregador franciscano, São Leonardo de Porto
Maurício, falecido ainda antes dele nascer, em
1751, o impressionaram profundamente quando delas teve conhecimento, de tal modo que
se resolveu a seguir-lhe os passos.
Aos 17 anos abandonou a família e dirigiu-se
para Roma. Foi bater à porta do convento franciscano de Ara Coeli e aí viu aceite o seu pedido de admissão. Era o dia 15 de Maio de 1777.
Feitos os estudos necessários, foi ordenado
sacerdote, entregando-se, de seguida, ao ministério apostólico da pregação. Tinha o dom
especial de comover os corações, levando as
pessoas ao arrependimento e à conversão das
suas vidas.
Sentiu-se atraído para a China e, alcançada a
permissão da parte dos seus superiores, para
lá partiu em 1798. Tinha 38 anos de idade.
Destinaram-lhe uma vasta região: o distrito de
Xam-sin-sien. Pode dizer-se que regou aquelas terras com o seu suor, tão infatigáveis foram os seus trabalhos e as constantes visitas
às comunidades cristãs. Mais tarde esse mesmo campo de trabalho seria regado com o seu
sangue.
O seu apostolado missionário foi deveras fecundo e Deus foi-o compensando com assinaláveis prodígios. Enquanto houve liberdade de
religião, foram inúmeras as pessoas que converteu à Fé ou nela confirmou. E quando a Fé
cristã foi proibida no império chinês, em 1815,
ele viu-se como o único sacerdote para aquela
região imensa que lhe fora confiada.

Muito estimado Frei Vítor Rafael,
Saudações fraternas
e votos de Paz e Bem.
Na sociedade actual todos temos perfeita consciência das gravíssimas carências
que grande parte da população mundial
sofre, principalmente nos designados paí-

Propriedade da Província Portuguesa da Ordem Franciscana
Director e Chefe de Redacção: Vítor Manuel Gomes Rafael, ofm
Assinatura anual
Assinatura benfeitor
Avulso

€ 5,00
€ 10,00
€ 0,46

Depósito Legal n.º 60342/92
Registo de Imprensa n.º 102581
Contribuinte n.º 500 224 250

Tiragem 11.500 exemplares
Redacção e Administração:

Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
Telefone: 244 839 904 / 6 Fax: 244 839 905
Telemóvel: 916 200 803 E.mail: umfprocnac@netcabo.pt
Home-page: www.uniao-missionaria-franciscana.org

Membro da

Associação de Imprensa
de Inspiração Cristã

P

IDEOGRAFIA EDITORIAL: ARISTIDES DOURADO
REDACTORES: FR. ÁLVARO SILVA, FR. JOSÉ A. CORREIA PEREIRA, FR. LUÍS DE OLIVEIRA,
FR. MARQUES DE CASTRO, FR. MARQUES NOVO
IMPRESSÃO: JORGE FERNANDES LDA. - QUINTA DO CONDE DE MASCARENHAS, Nº. 9 - 2825-259 CHARNECA DA CAPARICA

R

E

S

S

Longe de desanimar, redobrou
de zelo no seu apostolado,
até que foi metido na cadeia
e condenado à morte por estrangulamento. A execução da
pena teve lugar no dia 7 de Fevereiro de 1816. Pelo grande
amor à sua pureza pediu ao
verdugo que lhe concedesse
a graça de não ser despojado
das suas roupas.
Seu corpo foi mais tarde trasladado para Roma e sepultado
na igreja onde iniciara a sua
vida religiosa: Ara Coeli. No
Ano Santo de 1900, a 27 de
Maio, juntamente com outros
67 mártires chineses, foi beatificado pelo Papa Leão XIII.
Lendo a história das Missões da China, fica-se com a
impressão de que o terreno
é propício ao cristianismo.
Quando há abertura de fronteiras ideológicas, quando
se permite, ou ao menos se
tolera, a evangelização, esta
costuma ser coroada dos
melhores frutos. Ainda hoje a
história religiosa da China isso
demonstra. O pior é que estes
períodos de tolerância religiosa têm sido raros e breves.
Após eles depressa se levanta
a tempestade da perseguição.
Actualmente, apesar da «Igreja Patriótica» (aquela que é
protegida e obedece ao Estado e não ao Papa)
ser a única oficialmente permitida, e a Igreja
verdadeira existir numa clandestinidade oficial,
o Evangelho vai sendo anunciado, as Igrejas
locais vão-se constituindo, as vocações surgem, o povo adere.

ses subdesenvolvidos. Lemos, ouvimos e
vemos, mas ... desconhecemos, não é connosco. Estamos agora no Natal e, de novo,
a grande preocupação é o consumismo,
como e o que comprar, dadas as últimas novidades postas à nossa disposição, independentemente da sua necessidade/utilidade ou não. Mas, mesmo assim, só pensamos
em nós e nos nossos. E os outros? Os que
pouco ou nada têm? Os que sofrem e passam fome? Quem lhes acode? Quem os
alivia e lhes mitiga a fome? Quem os acarinha e os ensina?
São muitas as necessidades e parcos
os recursos de que dispõem as Missões
para acorrerem a tantas carências, mas
iluminadas pela Luz de Cristo e com a Força do Espírito Santo prosseguem com denodo a sua obra na vinha do Senhor.
Cabe-nos a nós, para além da oração, e
de acordo com as possibilidades de cada
um, contribuir materialmente para custear
a aquisição de bens para a execução da
acção missionária também nas vertentes
humanas e sociais. Juntamos, neste momento, o nosso pequeno contributo de
€ 50,00 através do cheque anexo.
Desejamos para todos os Irmãos Missionários Franciscanos um Feliz NATAL e
um Bom Ano 2007. Esperando que continue de boa saúde, renovamos os votos de
Paz e Bem.
Maria Eugénia e Vítor Serejo

Joaõ de Triora fez da China berço de cristãos
Há que pedir muito a Deus para que esta
pequena abertura - talvez mais por razões
políticas - se tome cada vez maior e que, de
repente, não surja alguma cruel perseguição,
encapotada ou às claras, como ciclicamente
tem acontecido no passado.
Frei Marques Novo, OFM

Ao Frei Vítor Manuel Gomes Rafael
actual Director do
Jornal «Missões Franciscanas»
O signatário, já há muito assinante do
vosso mensário, que recebe e aprecia
com satisfação e o maior interesse, vem
aproveitar esta oportunidade para salientar a qualidade que o mesmo vem desde
há tempo apresentando, melhorando sensivelmente, edição após edição, tornando-se mais atractivo pela sua apresentação, grafismo e textos. Tenho muito prazer
em lhe transmitir os meus parabéns.
Tenho também muito gosto em colaborar na campanha «Uma assinatura para
as Missões», pelo que junto um cheque
de € 20,00, que se destina a pagar a minha assinatura anual de 2007 e a oferecer
três assinaturas para as Missões que entenderem.
Com os meus melhores cumprimentos,
desejo que o Ano de 2007 traga para as
Missões e para quem tão carinhosamente
lhes dá vida as condições e valores que
mais precisam.
Alfredo Teixeira Silva

São Francisco de Assis, Exortação IX
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Do nosso confrade Frei Gilberto Lage Teixeira, missionário na África do Sul, recebemos esta mensagem que
nos dá algumas notícias da
Missão em que trabalha há
vários anos. Do outro lado
dos trópicos, o Natal é passado em tempo de verão e
também é o tempo das férias
grandes para os estudantes.
Partilhamos o texto que nos
enviou
Os meus votos de Santo Natal
para todos os Irmãos, Irmãs e
Amigos, com ardentes votos de
que ninguém deixe de convidar
o Aniversariante e de responder
ao Seu convite!
Aqui, em Santa Maria dos Portugueses, começámos o Natal
em Novembro. A campanha de
recolha de donativos para os
pobres despertou como sempre
muita generosidade.
No dia 23 a Liga das Mulheres
Católicas da nossa igreja, encarregadas do serviço dos pobres,
fez uma festa para os Idosos.
Eram mais de oitenta, vindos de
vários lares, de bairros vizinhos
e, naturalmente, do nosso Centro de Dia São Francisco de Assis. Foi lindo e comovente.
No dia dois de Dezembro decorreu a visita às Irmãs Missionárias da Caridade (da Beata Madre Teresa de Calcutá) a quem
oferecemos um grande carrega-
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mento de donativos de todo
o género.

A Zâmbia é uma nação cristã, como se pode depreender
do modo como as pessoas
se relacionam umas com as
outras. Enquanto para uns
o Domingo é dia de descanso, para muitos Zambianos
é dia de intensa actividade
na Igreja, passando parte do
dia rezando ou participando
em diversas reuniões. E a
vida neste país é assim devido à presença missionária,
que leva a partilhar e a concretizar a palavra de Deus
em acções de caridade e outras ajudas indispensáveis

No dia 3, tivemos a Festa
da Imaculada, nossa Padroeira, e no dia 9 aconteceu
um almoço para os pobres
da rua, cerca de duzentos. É
uma iniciativa de dois irmãos
que assumem as despesas e
têm a colaboração de outras
pessoas de boa vontade.
Começaram no ano passado e querem continuar. Aqui
trata-se mesmo do convite
mais directo. Ele sente-se
muito honrado!
Ontem, dia 15, à noite, foi o
jantar do Natal da Comunidade com canções do Natal,
à luz das velas, com a colaboração de vários artistas.
Foi uma noite linda, enriquecida
com o aniversário de três paroquianas, uma delas a Rita, nossa secretária e administradora.
E, como atingiu a idade de «ver
Abraão»..., teve outra dimensão, já que toda a comunidade
tem por ela muita consideração
e carinho. Bem, agora estamos
a uma Semana da Festa (para
os madeirenses a Festa é o Natal!).
Estão preparados os cabazes
do Natal para distribuir à porta no dia 24 ou para entregar
a domicílio. Este ano pude contar com uma preciosa ajuda - o
Frei Jorge Bember, franciscano
da Argentina - que veio como

Frei Gilberto Lage Teixeira
missionário para Moçambique e
espera aqui a oportunidade de
reentrar naquele país com Visto que lhe dê direito a pedir a
residência. Como as leis estão
sempre a mudar (os políticos
têm que fazer alguma coisa),
está a ser difícil. Poderei contar
com ele até ao princípio do Ano
Novo. Que ele seja de bênçãos
abundantes para todos vós e
que todos possamos vivê-lo em
harmonia e gratidão.
Com o meu abraço fraterno e
amigo e minha comunhão espiritual junto do Presépio, especialmente na Noite Santa
16 de Dezembro de 2006
Frei Gilberto Teixeira, OFM

Paróquia dos «Portugueses» [Nossa Senhora de Fátima] em Pretória e Centro de dia São Francisco de Assis
De Belém, aos queridos
Amigos da Terra de Jesus
Foi mais um Natal. Tempo de BoasFestas. De Deus para os homens e
destes entre si. Que elas envolvam,
em relação com Jesus-Menino, o
respeito e carinho que devemos à
vida humana desde o primeiro momento da concepção!
Este ano trouxe de Belém as Boas-Festas para todos vós: Benfeitores, Zeladores, Associados, Assinantes do Missões Franciscanas,
Peregrinos, Simpatizantes, Colaboradores.
É que, na segunda metade de Novembro, vivi dez dias na Terra Santa:
sete dias participando num Congresso de Comissários da Terra Santa
de todos os continentes e de quase
todos os países; e três dias visitando os principais Lugares Santos e
algumas comunidades cristãs. Vinte e cinco de Novembro foi o dia de

Belém. Os congressistas acompanharam o Custódio, Frei Pierbattista
Pizzaballa, que ia à cidade do Natal
presidir à solenidade litúrgica de
Santa Catarina, que abre as festividades natalícias.
Santa Catarina, Virgem Mártir de
Alexandria (Séc. IV), tem seu sepulcro no sopé do Monte Horeb (Monte
de Moisés ou da Revelação da Lei),
no Sinai. Tornou-se meta querida de
peregrinações. Com a cisão da Igreja, em católica e ortodoxa, os católicos, durante longos anos, tiveram
dificuldade em demandar tal meta de
peregrinação; pelo que a Igreja Católica substituiu a meta do Sinai pela
de Belém, com a mesma devoção a
Santa Catarina e as mesmas graças
da peregrinação ao Sinai.
A festa litúrgica de Santa Catarina
foi muito bela e participada, como
também foi muito bela e participada,
ao fim da tarde, a bênção das casas
(apartamentos amplos e sólidos)

Durante o tempo do Advento os
Irmãos da Fraternidade de Santa Maria da Porciúncula - Lusaka
lembraram-se dos prisioneiros
locais, levando-lhes vestuário.
Estes gestos, segundo os seus
testemunhos, levou-os a acreditarem que Jesus viera ao mundo
não só para os livres, mas também para os presos.
Na noite de 24 de Dezembro tivemos uma grande celebração:
começou às 20H00 e terminou
por volta das 23H00, na Capela
do Colégio. É neste local que as
três casas de formação e a comunidade circunvizinha se reúnem ao Domingo para louvar
o Senhor. Terminada a Missa,
houve uma pequena partilha do
pão.
No dia 31 de Dezembro – Festa
da Sagrada Família – alguns irmãos marcaram presença numa
comunidade, que tem o mesmo
nome, situada no Bairro de Linda
(Lusaka). Durante a celebração,
que se iniciou com a procissão
da imagem da Sagrada Família,
apresentaram-se três famílias,
escolhidas para dar testemunho
do que deve ser uma família ideal. Foi uma maneira nova de fazer a homília, com uma vivência
do nosso tempo. A cerimónia,
que se iniciou pelas 09H30, ter-

recentemente construídas para as
famílias cristãs de Belém. Entre elas
contava-se a «Casa Pastorinhos de
Fátima», oferta dos Amigos-Benfeitores da Terra Santa de Portugal.
O painel de Nossa Senhora de Fátima em aparição aos Pastorinhos,
colocado no átrio do primeiro Bloco
de casas-apartamentos, e a «Casa
Pastorinhos de Fátima» já tinham recebido a primeira bênção na tarde do
Domingo de Páscoa (16.Abril.2006)
por mim, Frei António, com a presença de um grupo de peregrinosbenfeitores portugueses. Em breve
teremos estampas do painel.
Repetimos esta experiência de fé e
fraternidade na Peregrinação à Terra
Santa de 2 a 9 de Janeiro 2007, com
a Epifania «católica» e o Natal «ortodoxo» em Belém a 6 e 7. Pequeno
grupo mas de qualidade.
Fizemos o itinerário completo das
peregrinações à Terra Santa. O dia
6 foi todo para Belém. Vivemos in-

Frei Cantífula João
minou às 13H30, seguindo-se a
partilha da comida entre todos
os participantes. Algo semelhante aconteceu no nosso Colégio, onde se organizou uma
grande festa «of the coming together to a new year», ou seja,
desde a chegada ao novo ano
até ao «cantar do galo». Foi de
facto um grande momento, em
que cada um se sentiu como em
sua casa, apesar das diferenças,
quer pela maneira de dançar,
quer pelos tipos de música ou
outros pormenores. De facto, o
Colégio São Boaventura de Lusaka é um lugar de formação,
onde todos pretendem ensinar e
aprender uns com os outros.
Finalmente, no dia 1 de Janeiro
de 2007 a Fraternidade de Porciúncula animou a Liturgia na
Capela do Colégio. Este foi um
momento muito vivido por parte de todos os irmãos, evidente
na doçura do cantar, em que as
vozes pareciam o chilrear dos
passarinhos na Primavera. Na
noite deste mesmo dia, a Fraternidade celebrou a entrada no
Novo Ano 2007. Foi um encontro fraterno, em que cada irmão
procurou partilhar à sua maneira a riqueza adquirida na vida
em comunidade.
Frei Cantífula D. João, OFM

tensamente as celebrações natalícias em relação ao Menino nascido
e revelado a toda a humanidade e
em confraternização com todos os
cristãos e com todos os grupos presentes.
Trouxemos uma mensagem do Menino resumida em pequena poesia:
És tão belo, meu Menino!
Mas já o eras também
Quando embrião pequenino
No ventre da Tua Mãe.
Meu Menino, só Tu podes
Revelar-nos as saídas
Para escapar aos Herodes
Que te matam noutras vidas!
Meu Menino de Belém,
De Te olhar ninguém se cansa;
Vejam-Te os homens também
Em qualquer outra criança!
Frei António Pereira da Silva, OFM
Comissário da Terra Santa em Portugal
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uerendo
colaborar
com os Irmãos de São
João de Deus, publicamos um texto que, enviado à nossa redacção, noticia a criação da
«Fundação São João de Deus»
Nasceu em Portugal uma nova
instituição de solidariedade social:
a «Fundação São João de Deus».
Esta fundação tem por missão
apoiar projectos na área da saúde
e qualidade de vida, do bem-estar
social e do desenvolvimento humano, de promoção dos direitos e dos
deveres de cidadania. A sua acção
será desenvolvida em prol das comunidades mais pobres ou que
necessitem de auxílio humanitário,
tanto em Portugal como nos países
lusófonos.
O Superior da Província Portuguesa da Ordem Hospitaleira, o Irmão
José Paulo Pereira, explica que
na génese deste projecto esteve o
objectivo de querer «tornar vivo o
espírito ousado e profundamente
humano de São João de Deus, o
português irmão de todos, especialmente dos mais pobres e dos que
necessitam de um olhar e de gestos
de misericórdia».
Fomentar uma verdadeira sociedade da inclusão e combater a crescente marginalização a que são
votados os doentes, os idosos, os
sem-abrigo, os imigrantes e outros
grupos ou pessoas em situação de
sofrimento, será um dos principais
propósitos desta instituição, criada pela Ordem Hospitaleira
de São João de Deus com
a aprovação da Conferência
Episcopal Portuguesa.
Neste âmbito, a «Fundação
São João de Deus» irá apoiar
os hospitais, as casas de
Saúde do Instituto São João
de Deus e as missões no exterior da Ordem Hospitaleira,
na dinamização de projectos
naquelas que são as suas
principais áreas de actuação
em Portugal: a psiquiatria e a
saúde mental; a alcoologia; a
toxicodependência; cirurgia e
ortopedia; medicina física e
de reabilitação; a prestação
de cuidados de geriatria e
gerontopsiquiatria; cuidados
continuados e acolhimento
aos sem-abrigo.

vo, para ser submetido a uma série
de intervenções cirúrgicas. Seguirse-iam vários outros internamentos
e operações até 1985. Aí, pôde contactar de perto com o trabalho de benevolência e dedicação da Ordem:
«A Ordem Hospitaleira de São João
de Deus é um exemplo silencioso do
bom samaritano da Bíblia, na continuidade do carisma do seu fundador, procurando fazer o bem a todo
o ser humano, principalmente aos
doentes e aos pobres» - refere.

Dr. Paulo Bernardino
Paulo Bernardino, natural de Alcobaça, será o presidente da recémcriada «Fundação São João de
Deus». Licenciado em Filosofia, estudou também Teologia e Ciências
Religiosas na Universidade Católica
Portuguesa, em Lisboa. Realizou
pós-graduações em Gestão de Empresas e Marketing e um Programa
de Direcção de Empresas. Desenvolve actualmente investigação na
área dos Direitos Humanos na Doutrina Social da Igreja. Durante onze
anos foi presidente da Fundação
«Ajuda à Igreja que Sofre», instituição que fundou em Lisboa no ano
de 1995.
Este gestor guarda na memória o seu
primeiro contacto com os Irmãos de
São João de Deus, que aconteceu
em 1969, quando foi internado no
Hospital Infantil em Montemor-o-No-

Apontando o caminho que irá seguir
a nova fundação, Paulo Bernardino
explica que «a Fundação S. João de
Deus tudo fará para pôr em prática a
hospitalidade e a caridade universal,
tal como a praticava o Santo português de Montemor-o-Novo».
«Queremos promover a dignificação
e a integração social dos que hoje
não têm estatuto numa sociedade
exclusiva e sem coração, onde o
primeiro excluído é o próprio Deus»
- acrescenta.
Para além de Paulo Bernardino, a
administração da fundação contará também com Acácio Catarino no
cargo de vice-presidente. Também
natural de Alcobaça, Acácio Catarino é licenciado em Sociologia e fez
carreira profissional nas áreas do
emprego e da formação. Foi presidente da Caritas durante 17 anos e
assessor para os assuntos sociais
da Presidência da República no
mandato de Jorge Sampaio. Actualmente colabora com várias organizações sem fins lucrativos.
Integra ainda o Conselho de
Administração, o advogado
João Carlos Boléo Tomé,
licenciado em Direito pela
Universidade Católica Portuguesa e especializado em
Estudos Europeus. Está ligado à Ordem Hospitaleira
de S. João de Deus desde
2002.
A «Fundação São João de
Deus» deu início às suas
actividades no dia 2 de Janeiro de 2007 com a apresentação dos corpos sociais
da fundação em conferência
de imprensa na sede da instituição, em Lisboa: Rua Júlio Dinis, nº. 23, ao Campo
Pequeno.
David Silva

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 algumas centenas de 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!

oje, por toda a parte,
a palavra mestra é o
desenvolvimento social e pessoal. A palavra “desenvolver”
evoca um botão, um rebento
vegetal ou animal que vai desabrochando. O desenvolvimento
cria os mecanismos que vão
edificando o conjunto do ser humano (se físico, pensamentos,
conhecimentos, personalidade,
cultura, espírito, etc.), agindo
em relação uns com os outros.
Como tudo na vida, tudo isto
deve ir amadurecendo em épocas próprias, tanto da parte física como da espiritual. É evidente que o que respeita ao espírito
é demasiado complexo. Não é
dentro do contexto racional da
via dos cinco sentidos que podemos vislumbrar algo de não
material, mas fora dele não faltam sinais, por todo o lado.

H

complexidade do mundo
incita cada um a amadurecer e a realizar a unidade equilibrada da sua personalidade. Tal
é o jogo duma formação cristã
integral, que responde à aspiração cristã contemporânea de
desenvolvimento pessoal. Aspiração que se manifesta, tanto
no domínio profano (educação,
profissão, saúde, afectividade,
etc.) como no religioso, onde o
seu desenvolvimento se exprime pelo reforço dos conhecimentos sobre a espiritualidade.

A

questão fundamental reside particularmente na
educação dos jovens na Fé,
a qual se sabe até que ponto
está submetida aos acasos dos
entusiasmos fáceis e dos tempos fortes sem amanhã, assim
como à formação dos cristãos
adultos que possam levar o seu
testemunho a uma sociedade
sem bússola, como a uma Igreja em mutação. Como então
articular as duas dimensões, de
modo a evitar o duplo risco do
desenvolvimento humano, minado apenas pelo cuidado de si
mesmo e duma crescente displasia espiritual sem referências
nem raízes? Só a qualidade do
conhecimento que conseguimos adquirir fortalece a nossa
Fé, cuja grandeza se demonstra pelo grau de fraternidade
e bondade que conseguirmos
interiorizar e pôr em prática.
Assim como a luz do sol, iluminando a matéria, possibilita
aos nossos olhos ver as coisas,
o foco da luz espiritual faz-nos
descortinar Deus - o criador das
coisas - em toda a parte.

A

Espírito é o alento vital,
a alma, a parte imaterial
do ser humano e apresenta-se
como um princípio omnipotente, omnipresente, omnisciente,
sem alteração da sua natureza.
Apanágio de Deus, todos os

O

seres humanos são participantes no Espírito. Nele é
suposto cumprir-se o reencontro de Deus com os homens.
Forte razão para que nos nossos
tempos as grandes questões filosóficas e religiosas sobre o
verdadeiro sentido da vida estejam regressando em força. Um
número crescente de jovens tocados pela Fé conservam uma
grande liberdade a respeito das
regras morais e institucionais.
Conforme o confirmam as Jornadas Mundiais da Juventude
e as reuniões dos monges de
Taizé, nota-se no seio do catolicismo a existência de um significativo movimento de renovação da Fé entre as gerações
jovens, de um desenvolvimento
interior em busca da transcendência. Os jovens católicos do
início do século buscam a transcendência, a realização interior,
o desenvolvimento pessoal ligado a um enriquecimento da
consciência, duma realização
tipo místico. Brevemente estas
buscas espirituais estarão em
perfeita sintonia com os traços
típicos e valores fundamentais
das sociedades modernas. Este
fenómeno leva-os a repensar
de maneira totalmente nova as
relações entre modernidade e
religião. Novos crentes, associados pelas necessidades psicológicas corporais, procuram
aperfeiçoar o seu interior, com
o desenvolvimento pessoal, ligado ao enriquecimento da sua
consciência.
odos nós falamos e convivemos com muitas pessoas. Conhecemos umas e pouco
sabemos de outras. E Deus...
conhecemo-Lo? É uma pergunta de certa complexidade,
porque Deus é infinito. Logo,
é necessária muita prudência
quando afirmamos conhecê-Lo.
Todos conhecemos mui pouco
de Deus, mas todos podemos
chegar a uma noção mais condigna da Sua existência.

T

estímulo da imaginação
criadora dos cristãos atraios à liturgia - local apropriado
para o seu desenvolvimento
espiritual. A nossa consciência
abre-se à transcendência do
espírito, originando uma pulsão
metafísica, que anula as fronteiras entre matéria e espírito,
visível e invisível, profano e religioso. É preciso que todos e
cada um se empenhem no seu
equitativo desenvolvimento humano e crescimento espiritual
para que a humanidade abra de
par em par as portas a Cristo,
de modo que a nossa passagem
na terra seja uma peregrinação
de disseminação de esperança,
amor e fé por toda a parte.

O

Mário Carapinha
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ramento religioso e de
propaganda missionária.
Os intuitos dominantes
dessas
festividades
são: a oração e a esmola, como meios de coadjuvação, espiritual e
material, da sacrificada
actividade dos apostólicos missionários».
Estas festas colocavam
em sintonia com as missões todo o Portugal
Franciscano. Amigos e
Benfeitores unidos pelo
mesmo sentimento de
colaborar com a Igreja
missionária.»
a celebração dos 70 anos
de vida do nosso «Missões
Franciscanas», iremos percorrer
neste mês de Fevereiro mais uma
década da sua existência desvelando as suas folhas já amareladas pelo tempo

N

Entre 1947 e 1957 o jornal voltou a
mudar duas vezes o frontispício, que
em Janeiro de 1953 passou a ser
chamado «Mensário da UMF».
Lendo o número de Fevereiro de
1949 ficámos a saber que por esses
anos a «Festa das Missões» era celebrada em todos os centros da UMF
no mês de Janeiro:
«Com o entusiasmo costumado,
celebrou-se em Janeiro, em todos
os Centros da União Missionária
Franciscana, a Festa das Missões, constante de Missa Solene,
Sermão e outros actos de afervo-

Mais algumas páginas folheámos e
vimos que o Convento onde hoje se
encontram os nossos serviços (Leiria) foi inaugurado em 1949:
«Na noite de 31 de Dezembro de
1949, inaugurou-se em Leiria, no
bairro da Portela, a nova Igreja
dos Padres Franciscanos, dedicada ao glorioso Fundador da mesma Ordem, São Francisco de Assis. O acontecimento deslumbrou
a cidade inteira. Havia dezenas de
anos que se mantinham apenas levantadas as paredes nuas, porque
os impiedosos acontecimentos
políticos de 1910 não permitiram
se transformassem em templo
de Deus (…). Os caboucos desta
Igreja tiveram início em 17 de Novembro de 1902 (…). As primeiras
cavadelas foram dadas pelo Rev.
Pe. António Patrício Carreira de
Faria, capelão do recolhimento de

Santo Estêvão de Leiria, por João
Henriques de Azevedo, Síndico
da Ordem Franciscana, e pelo empreiteiro José Pereira Romão.
A primeira pedra foi assente a 26
de Fevereiro de 1903, primeira
quinta-feira da Quaresma, pelas 4
horas da tarde, ficando colocada
na frente, a meio do corpo central, com a data do dia. Benzeu-a
o Provincial de então, Frei João
da SS. Trindade, acompanhado
pelos PP. Manuel de Faria Gaio,
António Patrício Carreira de Faria e Joaquim José de Carvalho.
Dados estes primeiros passos, as
obras começaram sob a auspiciosa e generosa benfeitora Srª D.
Júlia Crespo, senhora natural de
Regueira de Pontes, nos arredores de Leiria».
O ano de 1950 foi proclamado Ano
Santo: «O ano do grande regresso
e do grande perdão». O jornal falava
assim:
«Desde as mais remotas terras de
Missão acorrem a Roma Bispos,
Missionários, Religiosas e seculares (…). É preciso afirmar que
este Ano Santo é um ano particularmente missionário porque as
graças das fontes do Salvador se
derramam sobre o velho mundo
católico e sobre os mais afastados países de Missão. Em alguns
lugares assistimos ao facto consolador de conversões em massa.
Nos lugares em que as Missões
atravessam horas difíceis, o espírito dos missionários e sacerdotes indígenas mostra-se sólido e
inabalável».

O nosso Mensário, no passado mês de Outubro
de 2006, publicou um artigo do Frei Enrique
Báscones, Reitor do Seminário de Santo António do Chimoio. O tema era sobre a Sida em
Moçambique, mais propriamente no Chimoio

O Objectivo do Programa é ajudar as crianças na
alimentação, escolaridade e saúde.

No fim desse artigo Frei Enrique Báscones anunciava um programa de apoio às crianças órfãs e fazia
um apelo aos leitores. Já nos chegaram algumas
ofertas, que no passado mês de Janeiro foram entregues naquela missão para esse projecto humanitário.

Por 20 Euros mensais ou uma quota anual de 240,00
Euros, você pode ser o Futuro e a Esperança destas
crianças. São os nossos Seminaristas do primeiro
ano que, cada sábado, reúnem, formam e integram
o grupo de apoio.

Como alguns leitores continuam a pedir informações
sobre o referido projecto, o «Missões Franciscanas»
achou por bem fazer de novo a sua divulgação. Assim, nestes meses que se seguem, apoiaremos e
divulgaremos o apelo do nosso confrade.
O Programa «Crianças Órfãs da Missão Franciscana de Chimoio – Moçambique» é como um grão de
areia com que pretendemos apoiar esta batalha.
Atendemos 50 crianças órfãs da Comunidade São
Benedito, que rodeia o Seminário.

Pedimos padrinhos
para as Crianças órfãs pela Sida

Deixe falar o seu coração…
Esperamos o seu contributo através deste Jornal.
Missões Franciscanas – Órfãos da Sida
Rua dos Mártires, 1 – Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
Pode também depositar a sua contribuição na Conta
BPI: NIB. 0010 0000 26140490002 14, escrevendo,
depois, ao «Missões Franciscanas» para confirmar o
destino do seu depósito. Caso seja pedido, enviaremos recibo para dedução no IRS.

As Irmãs Franciscanas Missionárias
de Maria foram para Moçambique
em 1897. Chegaram primeiro que os
Missionários Franciscanos uma vez
que o trabalho de missionação franciscana começou em 1898. «O Missões Franciscanas», ciente do zelo
missionário das irmãs, noticiava em
Janeiro de 1953:
«Ninguém trabalhou mais do que
as Irmãs Missionárias de Maria
para que se fundasse a missão
franciscana da Beira. Vivia ainda
a sua Fundadora, Madre Maria
da Paixão, quando os primeiros
missionários franciscanos partiram para Moçambique. As Irmãs
tinham embarcado em Marselha
um ano antes, no dia
25 do mês de Julho de
1897, a bordo de um vapor da “Massagerie Maritime” com transbordo
em Diego Suarez, porto
de Madagáscar.
As Franciscanas Missionárias
de
Maria
pertenciam a uma congregação recente, aprovada
definitivamente
por Leão XIII em 11 de
Maio de 1896. Madre
Maria da Paixão tinha
sido missionária na Índia e conhecia os trabalhos dos missionários
portugueses (…).
Em Maio de 1895 a Madre Fundadora meteuse a caminho de Portugal e pela primeira
vez visitou a pátria de
Santo António, a cuja

igreja, junto à Sé, foi rezar. Passou depois pela igreja de Santo
António dos Olivais de Coimbra
e foi até ao Colégio de Montariol
de Braga, onde se encontrou com
os franciscanos, Dr. P. Fr. João da
Trindade e Dr. P. Fr. António de
Santa Maria».
Mais de um século passou e hoje
encontramos uma nova entidade
nessa parte de África. A Custódia
de Santa Clara de Assis de Moçambique é fruto de gente que acredita
que a vida é dom de Deus para se
colocar ao serviço da missão.
Frei Vítor Rafael OFM
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Decorreu entre 18 e 25 de Janeiro a «Semana da Unidade
dos Cristãos», pelo que não podemos deixar de incluir o texto
que chegou à nossa redacção

de Durban, na África do Sul. Os textos escritos a partir da experiência
dolorosa de um povo têm a marca
do seu sofrimento e, ao mesmo
tempo, da sua esperança cristã.

O mundo cristão celebrou, de 18 a
25 de Janeiro, o Oitavário de Oração pela unidade dos Cristãos. As
comunidades cristãs de Umlazi, na
África do Sul, apresentaram-nos
uma proposta de reflexão, oração
e intervenção social que aposta no
rompimento do silêncio perante situações de sofrimento que somos
tentados a esconder. Lançaram dois
grandes convites: a rezar pela unidade dos cristãos e a unir as forças
e as vozes para dar resposta aos
sofrimentos da humanidade.

Ouvir e falar

Desde 1908, a caminho...
Foi em 1908 que Paul Watson propôs a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos entre 18 e 25 de
Janeiro, a abranger o período que
vai entre as festas de São Pedro e
São Paulo.
De há uns anos a esta parte, é preparado um Guião Mundial para esta
Semana, que resulta de um trabalho conjunto da Comissão «Fé e
Constituição» do Conselho Mundial
das Igrejas e do Pontifício Conselho
para a Unidade dos Cristãos. É já
uma tradição pedir a uma Comunidade com perfil ecuménico a elaboração de um ante-projecto deste
Guião. Neste ano de 2007, o tema
foi preparado pelas comunidades
cristãs da região de Umlazi, perto

«Ele faz os surdos ouvirem e os mudos falarem» (Mc.7,37) foi o tema,
com dois grandes convites: a rezar
pela unidade dos cristãos e a unir as
forças e as vozes para dar resposta aos sofrimentos da humanidade.
São duas responsabilidades que estão ligadas à cura do Corpo de Cristo, daí que o texto bíblico seja uma
história de cura onde Cristo mostra
uma profunda preocupação com os
sofredores e os necessitados, mostrando a misericórdia de Deus. Ao
oferecer a este homem a fala e a
audição, Jesus mostra como Deus
quer salvar as pessoas em todas as
dimensões da sua vida.
A Igreja é chamada por Deus a ser
unida, uma comunidade que viu e
entendeu as maravilhas de Deus
na História e, por isso, é enviada
pela mundo a anunciá-las, estando
ao serviço dos que mais sofrem, a
quem devem dar vez e voz. O Espírito Santo faz-nos irmãos em Cristo
e dá força e coragem para partirmos ao encontro dos irmãos carenciados.

O racismo, o desemprego e a pobreza continuam hoje a representar
um desafio às comunidades cristãs,
uma vez que os habitantes não têm
escolas em número suficiente, nem
centros médico-sociais nem habitações adequadas. Há, por isso,
muita violência e comportamentos
de risco e, com estes, um problema
muito grave: a Sida. Cerca de 50%
das pessoas estão contaminadas
com o vírus HIV.
Na reunião preparatória deste
Guião, os cristãos constataram que
um dos problemas mais graves resulta da vergonha que as pessoas
vítimas de violações ou contaminadas pelo HIV têm de falar abertamente sobre os seus problemas.
São numerosos os que hesitam em
procurar a assistência a que têm
direito: escuta e acompanhamento pastoral, cuidados ao domicílio,
centros municipais de assistência...
Porque as pessoas, sobretudo as
mais jovens, tendem a guardar silêncio sobre estes problemas, os
responsáveis locais das Igrejas de
Umlazi criaram um tempo de oração
ecuménica tendo por tema central
«romper o silêncio». Ali, os jovens
são convidados a falar à vontade
dos seus problemas e a buscar a
ajuda necessária, tendo consciência
de que manter o silêncio pode ser
sinónimo de «morte».

Umlazi, fruto do apartheid
Umlazi era uma cidade fundada
nos tempos do apartheid com uma
população negra, na sua maioria.

Este grito para que se «rompa o silêncio» tem de se estender a outras
áreas geográficas onde a Sida já fez
tantas vítimas como muitas guer-

Que todos sejam um, ó Pai, na comunhão de um mesmo Espírito Santo
ras, apesar do empenho de muitas
organizações e Igrejas.
Desmond Tutu, Arcebispo Anglicano
e Prémio Nobel da Paz, disse em
1993 que uma Igreja dividida estaria em situação de fraqueza face
ao tão poderoso apartheid. Hoje, a
epidemia da Sida é catastrófica para
uma Igreja dividida. Há que dar as
mãos nesta luta. Se no Umlazi há
um único tribunal, um único hospital, uma única agência dos correios,
um único centro médico-social, um
único centro comercial e um único
cemitério... porém há muitas Igrejas que testemunham um cristianismo dividido!
Nesta Semana da Unidade pretendeu-se, então, abordar estas duas
realidades: o sofrimento humano e
a busca da unidade visível de todos
os cristãos.
Oito dias a rezar
Para cada dia deste Oitavário, o
Guião propõs uma pequena celebração assente na Palavra de Deus
e no testemunho das comunidades
do Umlazi. O objectivo foi apre-

sentado muitas vezes e de muitas
formas: «nós esperamos que a Semana de Oração deste ano ajudará
a romper este silêncio opressivo e
chamará a atenção sobre a ligação
intrínseca que existe, de um lado,
entre a oração e a busca da unidade dos cristãos e, de outro, o apelo
dos cristãos e das Igrejas a trabalhar juntas enquanto instrumentos
da compaixão divina e da justiça no
mundo».
Esta Semana deve integrar um
grande momento de Celebração
Comunitária Ecuménica para o qual
o Guião apresenta um esquema.
Transcrevo a parte final da oração
conclusiva: «Não obstante o escândalo das nossas divisões, nós
queremos te implorar a uma só
voz: que a Tua Palavra não cesse
de fazer novas todas as coisas no
coração das nossas vidas feridas.
Dá-nos a coragem de sermos, nós
também, artesãos da criação. Faz
com que a unidade que procuramos
para as nossas Igrejas esteja verdadeiramente ao serviço da família
humana. Ámen.».
Tony Neves, CSSP
Equipa Ecuménica Jovem

SEJA MISSIONÁRIO
COM OS FRANCISCANOS
Eu não estava lá. Nem podia estar, pois
era-me proibido visitar as comunidades e
os cristãos doentes e presidir ou promover
qualquer tipo de celebração religiosa, sob
pena de prisão e expulsão do País. Mas a
notícia espalhou-se depressa e logo chegou
à Sede da Missão onde eu me encontrava
Num acidente de viação faleceram algumas
dezenas de homens, trabalhadores rurais,
quando eram levados para uma machamba
estatal. Estávamos em pleno tempo de “revolução”. O Governo marxista-Ieninista assumiu as
despesas com os funerais. Vários carros militares iam levando os mortos às suas aldeias e
assistia-se com honras militares aos respectivos funerais. Neste caso que apresento, lá foram àquela aldeia os dois carros com soldados
fardados e bem armados, acompanhando os
caixões para o funeral.
Colocados os caixões nas respectivas covas já
abertas pelos familiares, e terminadas as honras militares, com os respectivos «vivas» ao
Partido, à ideologia marxista e ao País, disse
o comandante que já podiam fazer as despedidas pessoais do costume, colocando cada um
o seu pedacinho de terra sobre o caixão, mas
sem rezas nem cânticos religiosos, pois esse
tempo estava ultrapassado e agora já todos
sabem que Deus não existe.
Seguiu-se um tempo de silêncio absoluto. O
comandante repetiu as ordens para se despedirem e colocarem flores, se quisessem. Novamente o silêncio. Terceira ordem e de novo o
silêncio geral, sem que qualquer pessoa mexesse pé ou mão, ou tocasse em qualquer das
flores e ramos que familiares e amigos traziam
consigo e seguravam nas mãos para colocar
nas campas, no momento próprio.

E foi então que saiu da multidão uma voz masculina e forte de um Ansião mais idoso e corajoso, dizendo em jeito de pergunta, com voz
lenta e triste, mas de forma bem perceptível por
todos os presentes: «Flores sem orações?».

Como pode colaborar com o trabalho dos
Missionários Franciscanos?

O comandante acusou o «velho» de inimigo do
povo, de atrasado e de retrógrado, e ordenou
que começassem a lançar a terra para encerrar o acto.
Uma vez as campas cheias, de novo surgiram
as ordens para colocar as flores, pois era preciso terminar o funeral destes heróis, trabalhadores do «nosso povo socialista, marxista e revolucionário». E mais uma vez o povo respondeu
com um impressionante silêncio sepulcral. E, à
ordem para dispersar, os soldados se foram e
as pessoas fizeram também menção de ir cada
qual para sua casa, levando as flores.
Mas os mortos pertencem à família e continuam «vivos» no coração dos seus. E, assim,
parentes, amigos e vizinhos, meia volta e regressaram, em maior número do que antes. E
só então começou na verdade o funeral. Cânticos, orações, leituras bíblicas, partilhas de fé
e de sentimentos, como exigia a tradição e o
respeito pelos irmãos falecidos.
E as campas ficaram cheias de ramos verdes
e de flores, tudo regado com água natural e
lágrimas de saudade e animado com a força
espiritual da fé e da esperança na vida eterna.
Terminadas as exéquias, então se foram a partilhar o luto familiar em refeição e convívio de
conforto fraterno.
Frei Jorge Chaves, OFM

•

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 8 Apartado 1021 8 2401-801 LEIRIA

Comprei em Fátima um Menino.
Jesus, acabado de nascer.
Não trazia berço e vinha nu.
Encantei-me n’Ele, mal o pude ver.
Como qualquer menino pequenino,
De bracinhos erguidos, a pedir colo.
Com cuidado encostei-o ao meu peito,
Pensando que lhe dava algum consolo.
Era de pedra, o menino, nada sentia.
Mas não sei quanto de amor irradiava.
Naquele tão simples gesto, parecia
Que era ao mundo inteiro que,
em Jesus, eu abraçava.
Quis dar-lhe uma caminha de veludo,
Como outras que eu já havia visto.
Apliquei-me no pouco que sabia
Para dar algum conforto a Cristo.

Como Jesus, todo o menino pede colo.
Como Jesus, todo o menino quer nascer.
Dai-nos, Jesus, um coração de Amor.
Dai-lhes, Jesus, o direito de viver.
Vitorina Delfim

Fevereiro - 2007

7

de piedade eucarística,
aceitou, com relutância,
o ofício de Abadessa do
dito mosteiro em 1909.
Apesar do ambiente político adverso às ordens
religiosas, no Funchal a
vida contemplativa persistiu nas Mercês até
à instauração da República, graças à fama de
santidade do mosteiro e à benevolência das
autoridades locais. Com a mudança política,
as irmãs refugiaram-se em duas casas, pertencentes à família, em Câmara de Lobos.
Quanto à Madre Virgínia, recolheu à casa dos
seus pais, a fim de não levantar suspeitas e,
sempre que possível, visitava e animava as
suas irmãs que continuavam a viver ao ritmo
da vida no mosteiro.

Constituição do Tribunal Eclesiástico

C

omo coroamento dos 75 anos
da fundação do Mosteiro de
Nossa Senhora da Piedade, em Câmara
de Lobos, na Ilha da Madeira, as Irmãs
Clarissas tiveram a alegria de participar
na abertura do Processo Diocesano de
Canonização da Madre Virgínia Brites
da Paixão. Semelhante acontecimento,
ocorrido a 29 de Dezembro, foi possibilitado pela chegada do Nihil Obstat,
documento da Santa Sé que confirma
a ausência de qualquer impedimento,
da parte das Congregações romanas,
para se prosseguir com o processo diocesano

No cimo do Lombo dos Aguiares foi-se difundindo o perfume das suas virtudes e santidade, procurando-a muitos fiéis em busca de
auxílio espiritual, entre os quais a família do
Beato Carlos de Áustria, exilado na Madeira. Jesus confidenciou-lhe a 15 de Agosto de
1913: «Tu serás para o Coração Imaculado
de minha Santíssima Mãe o que foi Margarida Maria para o meu Divino Coração». Confirmada pelo seu confessor, Pe. Prudêncio da
Costa, comunica-lhe o desejo, que Cristo lhe

Este passo decisivo foi antecedido de todos
os trâmites canónicos exigidos, tais como a
declaração favorável da Conferência Episcopal Portuguesa, em Abril de 2005, e o parecer unânime da Comissão Histórica e Teológica. Estas duas comissões são compostas,
respectivamente, por D. António Montes Moreira, OFM, a Irmã Otília
Fontoura, OSC, Frei David
de Azevedo, OFM e Frei
NOVENA À MADRE VIRGÍNIA
Isidro Pereira Lamelas,
Senhor Misericordioso, que escolhestes a Madre Virgínia
OFM.
Madre Virgínia
A Madre Virgínia nasceu
em 1860, no Lombo dos
Aguiares, cidade do Funchal. Aos 12 anos sentiuse impelida a consagrar-se
ao Senhor, tendo entrado
no Mosteiro das Mercês
em 1876. A 30 de Setembro de 1897, dia da morte de Teresa de Lisieux,
achando-se gravemente
doente, foi miraculosamente curada pela intercessão e auxílio de Sta.
Teresa do Menino Jesus.
Alma simples e de gran-

Brites da Paixão para viver em íntima união convosco, para
manifestar aos homens a alegria de Vos conhecer e amar, e
difundir a devoção ao Imaculado Coração de Maria, nós Vos
pedimos, com paternal bondade, que atendais a nossa oração. Pelos méritos infinitos do Sagrado Coração de Jesus e
pelo Imaculado Coração de Maria, peço-Vos que, se for para
vossa maior glória e bem das nossas almas, Vos digneis glorificar diante da Santa Igreja a Madre Virgínia, concedendonos, por sua intercessão, a graça que Vos pedimos.

PAI NOSSO + AVÉ MARIA + GLÓRIA
Para comunicar graças recebidas, pedir qualquer esclarecimento ou
contribuir para o financiamento deste processo, pode dirigir-se:
SECRETARIADO DA MADRE VIRGÍNIA
(Mosteiro de Nossa Senhora da Piedade)
Caminho do Mosteiro da Caldeira, 2 - 9300-084 Câmara de Lobos
Tel. 291942285 Fax. 291941985 Email: madrevirginia@gmail.com
Conta BANIF: 0038 0001 2123 4025 771 43

Caros amigos, aqui vai mais uma partilha
missionária que nos chegou de Angola e
que, com muito gosto, transcrevemos
«Cumprimentos a todos.
Vinte e oito anos depois, o Centro de São
Miguel da Chiala teve novamente a visita de
missionários e celebração da Eucaristia, no
primeiro domingo do Advento, 3 de Dezembro.
Por isso, a alegria daquele povo era tão grande que o levou a um trabalho bem próprio do já
referido tempo litúrgico: reabrir o caminho que
a guerra tinha fechado.
Foram menos de 24 horas que estivemos
juntos, mas deu para perceber e sentir a esperança que este primeiro encontro trouxe ao coração daquele povo ali isolado durante tantos
anos. A nossa visita até justificou a matança

manifestara, de promover-se o culto público
e universal ao Imaculado Coração de Maria e
a definição do dogma da Assunção de Maria
ao Céu em corpo e alma. Para tal constituiuse a Confraria do Imaculado Coração de Maria e projectou-se a erecção de um templo.
Quer em Roma quer no Funchal, erigiram-se
os referidos templos por intermédio, respectivamente, de D. Manuel Agostinho Barreto,
Bispo do Funchal, e do Papa Bento XV, que
reservara um terreno para esse efeito, erigindo-se ali a actual Basílica do Imaculado
Coração de Maria.
Este passo decisivo, em ordem à canonização da Madre Virgínia, realizou-se no ano
em que as irmãs do Mosteiro da Caldeira
celebraram os 75 anos da sua fundação.
Na génese da sua fundação encontra-se o
Pe. António Rodrigues Dinis Henriques que
deixara, após a sua morte em 1914, a Capela de Nª Sra. da Piedade e propriedades
anexas, com o intuito de ali ser construído
o novo mosteiro. Após a morte da Madre
Virgínia, em 1929, as últimas oito irmãs do
extinto Mosteiro das Mercês, acompanhadas
de duas candidatas, entraram no novo mosteiro a 16 de Abril de 1931.
Caminho de Santidade
A abertura do Processo Diocesano iniciouse com a Eucaristia presidida pelo Bispo do
Funchal, Dom Teodoro de Faria, às 16 horas.
Esta celebração contou ainda com a presença
fraterna e amiga do Arcebispo de Évora, Dom
Maurílio de Gouveia, do Provincial dos Franciscanos Capuchinhos, Frei Acílio Mendes, e
de cerca de 15 sacerdotes.
Frei Isidro Lamelas, Provincial
dos Franciscanos, impedido
de participar por motivos de
agenda, fez-se representar,
enviando uma mensagem de
apreço e consideração por
esta Causa. Presentes ainda
duas sobrinhas-netas da Madre Virgínia.
Após a eucaristia, seguiuse a constituição do Tribunal
Eclesiástico e o respectivo juramento dos seus membros.
Este é constituído por um Juiz
Delegado (do Bispo Diocesa-

de um cabrito, que nos foi servido nas refeições. É impressionante como gente tão pobre
e abandonada dá tanto e o melhor que tem.
O pouco tempo da nossa permanência
na Chiala deu para termos uma reunião com
o Ondjango (Conselho Pastoral) do centro,
atender pessoas de confissão e celebrar a Eucaristia no sábado e domingo. Ficou a alegria
do encontro, a coragem e a esperança que a
fé celebrada faz aumentar.
Como já temos dado a conhecer, o Gungo
é uma vasta área com cerca de 2.100 km2. Durante os anos de guerra ficou “dividido” entre
as duas partes em contenda, sendo por isso
uma zona desta área inacessível aos missionários que assistiam esta comunidade a partir do Sumbe, sede da diocese com o mesmo
nome. Por isso, o povo das áreas da Chiala,
Cauita e Chimbango (na parte mais a Sul do
Gungo e da diocese do Sumbe) durante os
anos de guerra civil foi assistido na Canjala
pelos missionários da diocese de Benguela.
Com a chegada da equipa missionária de
Leiria-Fátima para acompanhar a missão do
Gungo, D. Benedito Roberto, bispo de Sumbe, pediu que se fizesse o contacto com essas
comunidades, que oficialmente continuam a
pertencer ao Gungo até administrativamente,
para fazerem parte desta grande comunidade.
Após várias cartas e duas reuniões com os catequistas da comunidade da Chiala, foi possível preparar esta visita.

no), Padre Doutor Marcos Gonçalves, um Promotor de Justiça, Cónego Carlos Duarte, dois
notários, Cónego Dr. Fiel de Sousa e Padre Dr.
Toni de Sousa, e ainda um copista, Padre Dr.
Hector Figueira.
A Irmã Maria da Cruz, Abadessa do referido mosteiro e Presidente da Federação do
Imaculado Coração de Maria das Irmãs Clarissas, em Portugal, como Actora do Processo, delegou no Postulador Geral da Ordem
dos Frades Menores (OFM), Fr. Luca de Rosa,
presente em Roma, a condução do mesmo.
Este, por sua vez, nomeou o Fr. Nélio Mendonça (OFM) como Vice-Postulador da dita
Causa na Diocese.
Após a constituição do Tribunal Eclesiástico
para esta Causa, D. Teodoro de Faria realçou
que a vida da Madre Virgínia, «humilde e escondida em Deus, foi enriquecida com dons
e graças místicas que os conterrâneos desconheciam, mas adivinhavam que naquela
religiosa se escondia uma alma de grandeza insuspeita e que a sua oração deveria ter
grande aceitação junto de Deus, pelo que lhe
pediam continuamente orações e graças».
Neste momento procede-se à recolha dos
depoimentos das testemunhas da Madre.
Daqueles que a conheceram ou ouviram falar das suas virtudes e fama de santidade,
solicitamos o vosso contacto e informação,
no caso de conhecerdes alguma testemunha, directa ou indirecta, ou no caso de terdes recebido alguma graça por intermédio
da Madre Virgínia.
Frei Nélio Mendonça, OFM

Durante a Eucaristia presidida por Dom Teodoro de Faria

O dia da nossa partida foi sábado, 2 de
Dezembro. Saímos atrasados porque estivemos quase duas horas para abastecer o jipe
na única bomba de combustível do Sumbe que
nesse dia tinha gasóleo.
Partimos pelo caminho de sempre, pela
estrada que liga o Sumbe ao Lobito e Benguela (rumo ao Sul). Mas, chegados ao Eval guerra, 80 km. depois, não virámos para a picada
à esquerda como é habitual; estavam lá uns
catequistas à nossa espera para nos mostrar
o caminho. Continuámos pela estrada de Benguela mais 14 km e aí, sim, virámos à esquerda por uma picada, também ela em direcção
às montanhas, como acontece com as outras
(todo o Gungo é muito montanhoso).
A natureza está bonita graças às “chuvas
pequenas” que têm caído. O pior é o capim
alto no meio da picada e os lamaçais nas
zonas baixas. Lá fomos avançando por um
caminho que para nós era totalmente novo.
Aqui e ali um lamaçal que a tracção às quatro
rodas conseguia superar, ainda que com a habitual “dança na lama”. Após uns quilómetros
de terreno algo plano, começou a subida das
montanhas. Em alguns sítios a picada estava muito fechada devido à pouca circulação
de veículos. Chegámos a ter que parar para
cortar ramos e paus com as nossas catanas;
a vantagem da pouca circulação é que o piso
ainda está em relativo bom estado.

Após 20 km de picada, chegámos à antiga fazenda do Catole, em ruínas, mas ainda
não era ali. Na zona mais baixa estavam uns
paus para facilitar a passagem do jipe. Mas
logo a seguir, no início da subida, a terra estava tão mole que enterrámos mesmo. Como
é habitual, tivemos que cavar, empurrar, insistir... Passado um bom bocado lá conseguimos
sair daquele lamaçal graças às pessoas que
ali estavam à nossa espera e a outras que vieram da aldeia da Chiala para nos ajudar, pois,
devido ao adiantado da hora, já desconfiavam
da existência de problemas. Nos últimos cinco
quilómetros pudemos constatar o trabalho realizado por aqueles cristãos: cortaram à catana
o capim, arbustos e até árvores que durante
todo este tempo cresceram na picada devido
à falta de circulação de veículos - um trabalho
que deve ter levado vários dias e nos fez lembrar uma das mensagens do tempo do Advento: “Endireitai os caminhos do Senhor, aplanai
as suas veredas”.
Desta vez a visita foi breve, como acontece com todas as que estamos a fazer. Temos
concentrado o nosso tempo e esforço na casa
que estamos a construir no Sumbe, onde estamos de segunda a sexta. Mas ficou um primeiro contacto e a certeza de que com esta
visita os povos do Gungo ficam mais unidos e
estamos juntos a contribuir para fazer crescer
esta comunidade.
Padre Vítor Mira»
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a fraternidade internacional, a
presença e o serviço em fraternidade e minoridade, o respeito
pela Igreja Irmã da Ortodoxia
russa.
A Santa Sé publicou alguns meses depois os Princípios Gerais
para coordenar a acção evangelizadora e o empenho ecuménico da Igreja Católica na Rússia
e nos outros países dos Estados
Independentes (1 de Junho de
1992).

O espírito franciscano soprou, leve e ininterruptamente, quase por três séculos. E agora, depois do
desaparecimento do regime
soviético, os frades encontram-se na primeira linha,
ao lado dos irmãos ortodoxos, ao serviço dos mais pobres
As grandes regiões da Europa
oriental sempre foram difíceis
para os franciscanos. Um grupo de Frades Menores chegou
a São Pritesburgo somente em
1718 como cura de almas dos
católicos das embaixadas e de
outras instituições estrangeiras,
instalando-se na igreja de Santa
Catarina, ainda existente como
testemunha daquela primitiva
presença. Passadas algumas
décadas, os frades tiveram que
abandonar a Rússia. Só alguns
religiosos isolados resistiram e
ficaram até aos finais do século
XVIII.
Mas o espírito franciscano não
desapareceu
completamente.
Nos últimos anos do regime soviético existiam alguns frades
clandestinos, que se tinham formado no Seminário Diocesano e
pertenciam à Diocese de Riga
(Lituânia). Dois destes franciscanos foram enviados por volta
de 1986 à Rússia para acompanhar a pequena comunidade
católica de emigrantes ou de-

portados: Frei Saulus foi para
Novosibriske na Sibéria e Frei
Mihail foi para Almata (Kazaquistão). Em São Petersburgo,
logo depois da queda do muro
de Berlim em 1989 e com o fim
do regime soviético, o bispo católico começou a reorganizar a
paróquia e convidou em 1990
Frei Pavel e Frei Roland, também estes formados clandestinamente, e assim renasceu a
presença franciscana actual na
Rússia e Kazaquistão, depois do
longo período do ateísmo soviético, que tinha tentado destruir
todo e qualquer traço de religião.
Os Ministros Gerais da Ordem
Franciscana não foram insensíveis às novas necessidades e às
novas possibilidades apresentadas nas regiões da ex-União
Soviética. Logo em 1991, Frei
John Vaughn lançou um apelo
aos Frades Menores para responderem com disponibilidade
aos pedidos dos sacerdotes e
catequistas católicos da Ucrânia
e dos países da ex-URSS.
Em carta de 10 de Janeiro de
1992, o mesmo Ministro Geral
apresentava à Ordem o Projecto
‘Comunidade de Estados Independentes’, com a finalidade de
assegurar ajuda e assistência
religiosa aos católicos presentes naqueles estados, indicando
como característica franciscana

Em 11 de Janeiro de 1993 o
novo Ministro Geral, Frei Hermann Schalück, encontrou-se
pela primeira vez com o Patriarca de Moscovo e de toda a
Rússia, com a finalidade de realizarem encontros de mútuo conhecimento e colaboração com
o monaquismo russo, cuja espiritualidade é muito semelhante
à espiritualidade franciscana. No
ano seguinte, o mesmo Ministro
publicou as linhas orientadoras
para os frades da Comunidade
de Estados Independentes, com
a finalidade de instalar e consolidar a presença franciscana
nestes lugares como forma de
presença «da universal missão
pastoral da Igreja».

nascimento religioso do povo
russo, empenhou-se no campo
cultural. Os Irmãos assumem a
orientação do Instituto de São
Tomás de Aquino para a formação teológica dos leigos e ensinam filosofia no Seminário Diocesano, recentemente reaberto,
e na Universidade estatal.
Também em Novosibrisk, a
presença franciscana se consolidou rapidamente. Em 1990
chegou de Itália Frei Guido, que
se juntou a Frei Agostinho, que
tomaram conta de uma pequena paróquia na periferia, tendo
Frei Guido fundado ainda uma
escola católica franciscana para
as crianças das famílias mais
pobres. A estes se juntaram os
Freis Rudolf, Patrick e Corrado e
mais tarde Frei Graciano, depois
de ter estado 5 anos na Ucrânia.
Também em Almata (Kazaquistão) a fraternidade se desenvolveu. A Frei Mihail, que foi pároco até finais de 1992, sucedeu
Frei Cláudio da Polónia. depois

seguiram-se Frei Diego da Corea, Frei Aleksej e Frei Henry
Howanieec, mais tarde nomeado Bispo de Almata, e que
adoptou como catedral a igreja paroquial dos Franciscanos.
Chegaram ainda os Freis Kalikst
e Guido de Novosibrisk.
A constituição da Fundação
de São Francisco de Assis deu
um novo impulso e uma maior
estabilidade às fraternidades
franciscanas. Enfim, a presença na Rússia e Kazaquistão era
uma opção oficial da Ordem e
prontamente outros frades se
juntaram àqueles que ali já se
encontravam, podendo assim
abrir duas novas fraternidades:
em 1998 os frades do Kazaquistão inauguraram uma segunda
paróquia em Taldykurgan, ainda mais longe que Almata, e em
2001 foi iniciada a fraternidade
em Ussurisk nos confins da Rússia asiática, às portas da China.
Frei Vincenzo Brocanelli, OFM
Traduzido por Frei Álvaro Silva, OFM

Dois anos depois constituiu-se
a Fundação Franciscana de São
Francisco de Assis na Rússia e
Kazaquistão, sob a dependência
directa do Ministro Geral, seguindo-se em 1996 um Simpósio Internacional sobre a Evangelização na Europa Central e
Oriental e um Convénio sobre
São Francisco e a Cultura Russa. A nova Fundação receberia
carácter oficial com os Estatutos Particulares aprovados e
publicados pelo Ministro Geral,
Frei Giacomo Bini.
Entretanto, a vida e a presença
dos frades desenvolveu-se rapidamente em São Petersburgo,
a cidade ocidental mais artística
e culturalmente mais aberta da
Rússia. Frei Payel e Frei Roland
dedicam-se à pastoral na igreja de Nossa Senhora de Lurdes,
a eles se juntando em 1994 o
italiano da Lombradia, Frei Fiorenzo. Este, movido pelo amor
à cultura russa e animado pelo
desejo de contribuir para o re-

A Ordem e a vida dos frades menores é semelhante
a um pequeno rebanho que o Filho de Deus, nos últimos tempos, pediu a
seu Pai celeste dizendo: «Pai, quisera eu que tu formasses e me desses, nestes últimos
tempos, um povo novo e humilde, diferente de todos os que o precederam, por sua humildade
e por sua pobreza, e que se contentasse apenas em me possuir, a mim somente».
E ouvindo isto, o Pai celeste lhe respondeu: «Meu Filho bem-amado, o que
pediste ser-te-á concedido». [Espelho de perfeição, 26]

Aos caríssimos leitores, saudações fraternas de Paz e Bem.
Em primeiro lugar venho informar que foram enviados para as Missões os seguintes valores: 5.000 € de intenções de missas. Uma parte destinou-se a Maputo e
outra parte seguiu para Manica, Chimoio e Lusaca (Zâmbia). Para o «Projecto Caheu» na Guiné seguiram 500,00 €. Para os órfãos da sida do Frei Enrique Báscones no
Chimoio, 500,00 €.
Para Moçambique partiram mais duas leigas missionárias franciscanas que ﬁcaram no Chimoio a colaborar com as Irmãs Salvatorianas e no Lar de S. Gabriel. No
mês de Março darei notícias mais precisas.
Iniciamos este mês a Quaresma. Espero que para todos nós seja um tempo que nos faça aproximar dos mais pobres. Peço que vos lembreis dos projectos que o
nosso jornal apoia e promove juntamente com a União Missionária Franciscana. Para todos os meus cumprimentos, bem como de toda a equipa que possibilita chegar
até vós estas notícias.
A intenção missionária para este mês de Fevereiro pede que rezemos «para que a luta contra as enfermidades e as grandes epidemias no Terceiro Mundo encontre
no espírito de solidariedade uma colaboração cada vez mais generosa por parte dos governos de todas as nações».
Frei Vítor Rafael OFM

