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exortação apostólica pós-sinodal de Bento XVI

«Sacramentum Caritatis»
A Eucaristia como Sacramento de Caridade
O Papa Bento XVI escolheu para título da Exortação Apostólica uma expressão de São Tomás de Aquino que
definia o Mistério Eucarístico como
Sacramento da Caridade. Desta maneira, neste Sacramento o Papa insiste sobre a verdade do amor, como
fizera na sua Encíclica «Deus caritas
est», um dos temas em que se joga o
futuro da Igreja e da humanidade
O amor de Cristo, na Eucaristia, continua
a entusiasmar-nos hoje, como na quinta feira santa, quando o Mestre lavou os
pés aos discípulos. Esta Exortação Sinodal recolhe as reflexões da Assembleia
do Sínodo dos Bispos de Outubro de
2005, em Roma, mas abre caminhos a
novos horizontes, de forma «a despertar
na Igreja novo impulso e fervor eucarístico» (nº 5)
A Exortação está estruturada em três
partes, aprofundando as três dimensões
da Eucaristia: mistério acreditado, mistério celebrado e mistério vivido. O documento afirma a centralidade da acção
litúrgica na vida da Igreja, de maneira a
favorecer um aprofundamento da reforma litúrgica e renovamento da celebração na vida cristã.
A «arte de celebrar» rectamente é a
melhor condição para a «participação
activa», que «resulta da fiel observância às normas litúrgicas na sua integridade, pois é precisamente este modo de
celebrar que, há dois mil anos, garante
a vida de fé de todos os crentes…» (nº
38). A Exortação Apostólica oferece umas
cinquenta propostas práticas de carácter
litúrgico-pastoral.

A eucaristia, a partir da sua origem trinitária, tem um carácter de dom absolutamente gratuito que a Igreja acolhe,
celebra e adora com fiel obediência. A
adoração eucarística é o «prolongamento
visível da celebração eucarística, a qual,
em si mesma, é o maior acto de adoração da Igreja» (nº 66).
A Eucaristia é por excelência um «mistério da fé». «A fé da Igreja é essencialmente uma fé eucarística e alimenta-se,
de modo particular, à mesa da eucaristia». Nela, «Jesus não dá alguma coisa,
mas dá-se a si mesmo» (nº 7).
Em relação ao ecumenismo, a Exortação
estabelece um forte vínculo de unidade
entre a Igreja Católica e as Igrejas Ortodoxas que conservam a natureza do
mistério da eucaristia» e, em relação às
comunidades protestantes, pode tornarse um elemento privilegiado no diálogo
com as comunidades da Reforma (nº 15).
O documento confirma a prática da Igreja, fundada na Bíblia, de não admitir a
este sacramento os divorciados re-casados, porque o seu estado de vida contradiz aquela união de amor entre Cristo
e a Igreja que é significada e realizada
na Eucaristia (nº 29). Nos casos de dúvida, o cristão deve recorrer aos Tribunais
Eclesiásticos para uma «actividade correcta e pressurosa» (nº 29).
A segunda parte oferece sugestões pastorais de grande interesse. O texto sublinha a beleza intrínseca da liturgia, pois
nela brilha o mistério pascal que, segundo São Boaventura, nela «contemplamos
a beleza e o esplendor das origens».

De grande beleza e profundidade são os
números dedicados ao culto espiritual e
à forma eucarística da existência cristã,
pois, na base da acção eucarística, cada
circunstância da nossa existência tornase, de alguma forma, sacramental. No
testemunho dos mártires encontra-se o
ponto mais alto do culto espiritual agradável a Deus, neles a Eucaristia mostra
todo o fulgor da sua verdade.
Para favorecer uma participação mais
activa, a Exortação valoriza alguns aspectos particulares: o uso dos meios de
comunicação social, a atenção aos enfermos e doentes, aos presos e migrantes,
às grandes celebrações e aos pequenos
grupos; propõe um recurso à língua latina, principalmente nas celebrações internacionais, sem transcurar também o
canto gregoriano.
Na terceira parte, o repartir do pão, mostra a capacidade do mistério eucarístico
constituir o horizonte último e definitivo
da existência cristã. «A eucaristia impele
todo o que acredita n’Ele a fazer-se pão
repartido para os outros e consequentemente a empenhar-se para um mundo
mais justo e fraterno» (nº 88).
São muito fortes as expressões da Exortação relativas às situações de injustiça
social, violência, guerra, terrorismo, corrupção, exploração e indigência do homem (nºs 89 e 90).
A Igreja que vive da Eucaristia, principalmente através da responsabilidade
dos seus leigos, deve estar presente na
história e na sociedade em favor de cada
homem, em particular daqueles que, por

causa da injustiça e do egoísmo de tantos, sofrem a indigência, a fome e situações endémicas de doenças porque não
têm acesso aos recursos mais elementares de alimentação e saúde.
Considerando a fé eucarística, o nexo entre eucaristia e mundo não é facultativo.
Ao recomendar a leitura e meditação da
Exortação apostólica Sacramento da Caridade, recordo o ensino do Papa Bento
XVI que, na autenticidade da fé e do culto eucarístico, se encontra o segredo de
um renovamento da vida cristã capaz de
regenerar o Povo de Deus.

Partir em Missão

Cumura - Guiné-bissau

A lepra não é uma maldição dos céus!
ferência assinalada para alguns países vizinhos
(Senegal, Guiné-Conakry, Gana), já que também
de alguns deles acorrem doentes do Mal de
Hansen a procurar tratamento conveniente
A Missão de Cumura tem uma actividade multifacetada (leprosaria, hospital geral ambulatório,
escolas primária e liceal, actividades paroquiais,
etc.), mas é conhecida sobretudo pelo seu valioso
trabalho com os leprosos.
Este trabalho teve um salto qualitativo após a vinda
dos Franciscanos italianos de Veneza (1955), que
ampliaram em muito os inícios de assistência aos
leprosos em Cumura, tentada pela administração
colonial portuguesa

A dez quilómetros de Bissau, na estrada de Prábis, situa-se a Missão Católica de Cumura, bem
conhecida em toda a Guiné-Bissau, sobretudo
pela sua leprosaria, que neste momento é referência única para o país de Amílcar Cabral e re-

Actualmente, a Leprosaria de Cumura dispõe dum
conveniente laboratório de análises, bem como dos
serviços de fisioterapia, oftalmologia, lavandaria,
sapataria, nutrição e dietética, sempre em ligação
com as necessidades dos doentes hansenianos.
Assiste uns 50 internados e trata em regime ambulatório mais umas dezenas de doentes.

Dom Teodoro de Faria
in Ecclesia

Por razões de caridade cristã, dada a insuficiência
ou incapacidade dos serviços de Saúde pública,
em Cumura começou também a dar-se assistência
quer a doentes terminais de SIDA (cerca de 150 internados em 2006, uns 70 admitidos para antiretrovirais e cerca de 400 seguidos em ambulatório, no
mesmo ano), quer a doentes de tuberculose (em
2006 houve internamento temporário de uns 45 doentes e tratamento ambulatório de 145 doentes).
De tal modo o trabalho assistencial de Cumura se
impôs à população das redondezas que, à volta da
missão-leprosaria, se foi implantando uma nova
povoação, já que as pessoas se sentiram protegidas pela presença missionária. Hoje, Cumura tem
duas aldeias, contíguas mas distintas: «CumuraPepel» e «Cumura-Padres»! A fixação confiante
da população à volta da missão é o melhor prémio
para a acção missionária aí realizada e é também
uma espécie de grito silencioso mas eloquente: «A
lepra tem cura, não é uma maldição dos céus contra ninguém»!
Frei João Dias Vicente, OFM

Setúbal e a ASPAA enviam um
grupo de jovens em Missão. A
Mónica Lino, repentente nas
andanças do laicado missionário, volta a pôr os pés a caminho de Moçambique
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Evangelizar o Oeste
Frei Marques de Castro continua a peregrinar por terras do
Oeste do Patriarcado de Lisboa
anunciando com a palavra e
com o testemunho a boa-nova
da Missão Franciscana
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Travassô celebra mártires
Cumprindo a tradição Travassô pode contar, uma vez mais,
com a presença dos Frades
Menores no tempo em que
celebra os primeiros mártires
franciscanos
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Beato

Agnelo de Pisa

EDITORIAL
Em pleno tempo quaresmal a Igreja
celebra a solenidade da Anunciação
do Senhor. Porque no dia 25 de Março
celebramos o V Domingo da Quaresma, este ano teremos essa celebração no dia 26.

Província), ficando Frei Agnelo à
sua frente.
Em 1223 reuniu-se o Capítulo
Geral, em Assis. S. Francisco,
tomando conhecimento dos êxitos conseguidos em Paris por
Frei Agnelo, destinou-o a uma
tarefa ainda mais difícil: fundar e
expandir a Ordem na Inglaterra.
Com mais oito fradinhos, Frei
Agnelo desembarcou em Dover
no dia 10 de Setembro de 1224.
Passados poucos meses já ele
tinha fundado dois conventos:
um em Cornhill, perto de Londres, e outro em Oxford. Teve a
percepção da importância dos
estudos e da ciência no desenvolvimento da Ordem e, assim,
pouco tempo depois, fundou um
segundo convento em Oxford, o
mais importante centro de estudos do país.

Neste dia, a Igreja festeja solenemente o anúncio da Encarnação do
Filho de Deus. O tema central desta
grande festa é o Verbo Divino que assume a natureza humana, sujeitandose ao tempo e espaço. Hoje é o dia em
que a eternidade entra no tempo ou,
como afirmou o Papa São Leão Magno: «A humildade foi assumida pela
majestade; a fraqueza, pela força; a
mortalidade, pela eternidade».
Deus, que no decorrer dos séculos
tinha encarregado os profetas de
transmitir aos homens a Sua palavra,
ao chegar a plenitude dos tempos determina enviar-lhes o seu próprio Filho, o Verbo, a Palavra feita Carne.
Com alegria contemplamos o mistério
do Deus Todo-Poderoso, que na origem do mundo cria todas as coisas
com sua Palavra. Desta vez, porém,
escolhe depender da Palavra de um
frágil ser humano, a Virgem Maria,
para poder realizar a Encarnação do
Filho Redentor.
Assim, neste dia proclamamos: «E o
Verbo se fez carne e habitou entre
nós» (Jo 1,14a) e fazemos memória do
início da nossa redenção. É o momento histórico em que o SIM do Filho ao
Pai precedeu o da Mãe: «Então Eu
disse: Eis que venho – como está escrito de Mim no livro - para fazer, ó
Deus, a tua vontade» (Hb 10,7). Porém,
não suprimiu o necessário SIM humano da Virgem Maria.
Com o Sim de Maria cumpre-se desta maneira a profecia de Isaías: «Por
isso, o próprio Senhor vos dará um
sinal: uma virgem conceberá e dará à
luz um filho, e será chamado Emanuel
(Deus connosco)» (Is 7,14).
Celebremos o Verbo no seio da Virgem Maria, Aquele que nos havia de
enviar, um dia, a anunciar a Boa Nova
missionária!

O

“santo” de que hoje vamos falar
nasceu em Pisa - a Pisa da torre
inclinada, no centro da Itália - no ano de
1194, no seio da família nobre dos Agnellis.
Morreu em Oxford, na Inglaterra, em 1236.
Entre estas datas se situa o seu encontro
com Francisco de Assis, na região de Veneza, o seu apaixonamento pela pessoa,
doutrina e vida do Poverello e a resolução
de o seguir abraçado ao seu ideal
Francisco descobriu nele qualidades inatas de
organizador e homem de iniciativa. Apesar de
novo em idade, não teve dúvidas em o escolher
para a “missão” de Paris. Foi enviado àquela
cidade com um grupo de Irmãos a fim de aí
fundar os primeiros conventos franciscanos,
que vieram a formar uma “Custódia” (quase

O chanceler da Universidade de
Oxford, Roberto Grosseteste,
dispensou óptimo acolhimento
aos filhos de S. Francisco e, por isso, o estudo
geral dos franciscanos nesta cidade alcançou
um carácter público, onde o próprio chanceler
ensinava Teologia.
Frei Agostinho Gemelli escreve: «Os nove estudantes franceses, ingleses e italianos que,
em 1224, partiram de Paris guiados por Agnelo
de Pisa, desembarcavam em Dover, fixavamse em Oxford com pobreza e alegria, percorrendo cada dia, apesar da neve, o caminho
que levava de seu pequenino convento à Universidade e mostrando sempre, no coro e nas
aulas, na igreja e no refeitório, uma contagiosa
disposição para rir, irreprimível até debaixo dos
golpes da disciplina; e igualmente aqueles destemidos noviços que certo dia acamparam em

Felicito-vos pelos 70 anos de vida do
Jornal e pelo artigo dedicado ao acontecimento. Leio com interesse todas as notícias que divulgam no jornal tão agradável
de manusear.
Muito obrigada pelos calendários para o
ano de 2007.

Às Missões Franciscanas
Junto envio cheque para pagamento do
jornal «Missões Franciscanas» para o ano
de 2007, com votos de um ano próspero e
gratificante para os missionários franciscanos que acompanho com interesse
através do vosso jornal.

Os meus cumprimentos.
Lisboa, 9 de Fevereiro de 2007
M. Cristina Teixeira Homem

cabanas “porciunculescas” em um dos centros
mais populosos de Cambridge, onde, no meio
da neblina e da neve, conseguiam rezar e estudar, cantar os louvores de Deus e confortar o
próximo como se estivessem nos arredores soalhentos de Assis, encontraram aí um mestre
capaz de entendê-los, de protegê-los e de se
tornar seu pai intelectual: o afamado Roberto
Grosseteste» (O Franciscanismo, Ed. Vozes, 1944,
pág. 73).
Infatigável na sua devoção e oração, Frei
Agnelo entregava-se a duras austeridades.
Depois de, por longo tempo, ser apenas diácono, por obediência aos seus superiores veio
a receber a ordem sacerdotal. A sua virtude e
a sua fama guindaram-no a conselheiro do rei
Henrique III.
Como Superior Provincial dos franciscanos
de Inglaterra participou, em 1230, no Capítulo
Geral, em Assis. Terminado este, regressou a
Inglaterra e veio a falecer em Oxford em 1236,
com quarenta e dois anos de idade.
Durante a sua vida e depois da morte foram
muitos os milagres a ele atribuídos. O seu corpo foi sepultado na igreja da Ordem, naquela
cidade e, depois de muitos anos, descobriu-se
que estava incorrupto e como que envolvido
num óleo puro e perfumado. Os habitantes de
Oxford, emocionados com o prodígio, ergueram-lhe sumptuoso mausoléu e prestaram-lhe
culto… Infelizmente, com o cisma de Henrique
VIII, as suas relíquias desapareceram por completo.
Desde tempos remotos tanto os habitantes de
Pisa (que nunca o esqueceram nem perderam
de vista), como os seus irmãos franciscanos, o
veneraram, tendo sido o seu culto aprovado e
confirmado pelo Papa Leão XIII.
Frei Marques Novo, OFM

Senhor Padre:
Venho agradecer a Agenda e o Calendário que amavelmente me enviaram.
Uma vez que entramos na Quaresma,
tempo de partilha, venho mandar uma
pequenina ajuda para as crianças órfãs
pela Sida, de Chimoio, Moçambique: 100
Euros.
Vão ainda 10 Euros, oferta para a assinatura do «Missões Franciscanas», para
os missionários que estão no exterior.
Gostava de saber para que missão se
destinou. Agradeço o anonimato e o recibo só no fim do ano.

Para as «Missões Franciscanas»
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Com muito apreço pelo vosso jornal e
noticias animadoras que nos põem a par o
vosso trabalho missionário, envio cheque
para pagamento da minha assinatura para
o ano de 2007.

Membro da

Que São Francisco de Assis os proteja
e acompanhe nos vossos trabalhos.
Queiram receber os meus cumprimentos amigos.
Fiães, 12 de Março de 2007

Com estima e admiração.
Associação de Imprensa
de Inspiração Cristã

Leitora identificada
Ericeira, 1 de Fevereiro de 2007
Helena Cruz
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Feliz o homem

que põe a sua esperança no Senhor!
cf Salmo 1
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Setúbal

Colômbia

Grupo de jovens missionários prepara-se para a Missão
D

e novo este ano seguirá para
o Chimoio um grupo de jovens.
Irão colaborar na área do ensino, na
formação de formadores
O projecto tem como principal objectivo
melhorar a qualidade da educação no interior de Moçambique e potenciar o desenvolvimento e o ensino das crianças,
formando os seus formadores.
Os jovens vão trabalhar na formação de
Educadores e formação de Professores
do primeiro ciclo, ajudando a desenvolver o gosto pela aprendizagem (directamente com crianças) e apoiando o ensino da informática no Lar de São Gabriel
(onde vivem os «meninos da rua».
Este projecto vai continuar o apoio que
os Jovens da ASPAA (Associação Solidariedade Portugal - África e Amigos), com
a colaboração da UMF, têm vindo a desenvolver no Chimoio. Terá a duração de
um mês. A partida será no próximo mês
de Agosto.
O grupo vai ter como principal responsável a jovem leiga Mónica Lino, que em

2003 trabalhou no Seminário de Santo
António do Chimoio como professora de
matemática. É um grupo de voluntários
e por isso não são renumerados, prescindindo ainda das suas férias para ajudar o próximo.
Estes jovens pretendem realizar uma
angariação de fundos para concretizar
o projecto que dá pelo
nome de «Uma Vida,
Duas Culturas, Um
Sonho».

realizar em Moçambique - Chimoio, este
ano 2007.
Desejamos a este grupo de jovens cristãos as maiores felicidades, com votos
para que o seu sonho se converta em
realidade.
A Missão espera por vós!

A Procuradoria Nacional da União Missionária Franciscana e o
«Missões
Franciscanas» apoiam o projecto que eles pretendem

Senti grande alegria ao saber de
ti e de todas as coisas boas que
estás a fazer pela Província de
Portugal e pela Igreja no campo
missionário.

Grupo dos Jovens que partirá em Missão

A alegria de ter Irmãos

Há quem diga que, no contexto da África Bantu, quem recebe um irmão em sua casa recebe uma bênção, mas para o nosso caso o sentimento de alegria foi maior, porque o Fr. Vítor veio lembrar-nos que
há tantos benfeitores que, através da oração, ajuda material ou financeira e mesmo através de disponibilidade pessoal como voluntários,
fazem com que o nosso crescimento humano, físico e espiritual seja
uma realidade. É de lembrar que o Fr. Vítor passou por Moçambique,
concretamente pelo Chimoio, onde deixou alguns leigos missionários
que colaboram com os nossos confrades no Seminário de S. António
do Chimoio. Reconhecemos também o trabalho incansável que o Fr.
Vítor e tantos outros irmãos da Província exercem no campo da Evangelização e Missão.
Apesar de grandes desafios que Lusaka hoje nos lança, nomeadamente as dificuldades de adaptação para alguns irmãos e o elevado
custo de vida, os frutos desta instituição têm uma singular importância
na história da espiritualidade franciscana. É interessante notar que
mais de 80 % dos irmãos de votos solenes a trabalhar no Colégio por
aí passaram, incluindo o actual Reitor.
Trata-se de uma das poucas instituições do mundo onde se pode ver
as três famílias franciscanas representadas: Frades Menores, Frades

Menores Capuchinhos e Frades Menores Conventuais.
E para nós, moçambicanos, a nossa
vida franciscana tem
grandes traços da
Provincia dos Santos Mártires de Marrocos de Portugal,
com Lusaka como
lugar
privilegiado.
E temos muita razão de nos orgulhar
por isso: há já mais
de 10 anos que os
irmãos moçambicanos constituíram a
maioria na fraternidade OFM. Anualmente temos irmãos
a graduar. Por tudo
isto temos que agradecer a Deus.

Tenho visto com muito interesse
a página web com os «Projectos
Missionários» e agradeço muito
que neles tenhas incluído o nosso. Esta semana vou enviar-te
um CD com os projectos da missão de Guapi para que possas incluí-los também na página web.
Aproveito ainda para agradecer
os 1000 euros enviados para os
pobres e em particular para os
idosos de Guapi. Seguem os dados da nossa conta bancária,
que é uma conta bancária que a
nossa Província tem nos Estados
Unidos da América para facilitar o
envio de dinheiro. É uma maneira
segura de enviar o dinheiro:

Lusaka

e 13 a 21 de Fevereiro nós, irmãos moçambicanos a residir no Colégio de S. Boaventura de Lusaka, ficámos muito
honrados com a visita fraterna do Fr. Vítor Manuel Gomes Rafael,
que vinha de Leiria, onde reside e onde exerce os serviços de Director do Jornal «Missões Franciscanas» e Moderador Provincial
da Evangelização na União Missionária Franciscana

Meu amigo
Frei Vítor Rafael
PAZ E BEM!

Em que consiste essa
angariação de fundos?
Consiste na venda de
Tshirt´s feitas por eles
nas paróquias de Setúbal e futuramente
noutras paróquias do
país.

D

outra
missão

COMUNIDAD FRANCISCANA
PROVINCIA DE LA SANTA FE
Número da Conta de Ahorros:
0301075116
Nome do Banco:
EAGLE NATIONAL BANK
Endereço do Banco:
8200 N.W. 33 ST, SUITE 400,
Mimai, Florida 33122, (USA)
Telefone do Banco: 3054186000
Fax: 3054186046
SWIFT. COLOU53M
ABA: 066006349

Frei Eduardo Pedro Moisés

Por isso, queremos, mais uma vez, dizer ao Fr. Vítor: obrigado e venha mais vezes à terra do Kaunda !...

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!

Agora, outro assunto. Este ano
tenho projectado realizar um
curso de animação e formação
missionária para a Conferência
Bolivariana, com a ajuda da nossa Universidade de São Boaventura de Bogotá, na Faculdade de
Teologia, nos dias 25 a 29 de
Junho, e seria uma oportunidade
para vires à Colômbia e partilhares connosco a tua experiência
de animação missionária.
Fico feliz por conhecer todo o
que estás a fazer em favor de
Moçambique.
Aproveito este meio para enviar
saudações fraternas e amigas
a toda a gente que conheço em
Moçambique e Portugal, em especial à tua mãe e outros famíliares.
Deus abençoe a tua generosidade e amizade. Fraternalmente.
Frei Gabriel Gutierrez, OFM
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Zona Oeste do Patriarcado de Lisboa

União Missionária Franciscana

em Caminhos de Missão
No momento em que escrevo estão praticamente no fim os trabalhos de animação missionária
programados pela Procuradoria
da U.M.F. de Varatojo pelas terras do oeste do Patriarcado de
Lisboa. Faltam apenas as paróquias da Nazaré e Alvorninha, em
zonas que confinam já com a diocese de Leiria
Foi oportunidade para dirigir convite aos cristãos para que tomassem
consciência desta Igreja já presente
em todos os continentes, mas em
muitos lados com zonas negras a necessitarem da luz da mensagem da
libertação que leve todos a sentiremse irmãos, iluminados pela Luz que é
Jesus Cristo. Foi tempo de oração e
de comunhão com os povos que vivem votados ao abandono e ao desprezo por parte de outros que vivem
fechados no seu egoísmo e auto-suficiência. Foi tempo de dar a conhecer aquilo que a Igreja, consciente de que tem que estar ao serviço
dos mais pobres, tem realizado nos
últimos tempos em tantos «países
de missão», num esforço de elevar
esses povos para Deus e para a sociedade. Foi ocasião para convidar os
cristãos à partilha em favor dos que
são ainda mais pobres, com a certeza
de que «há mais alegria em dar do
que em receber» porque «é dando
que se recebe».
Tendo em mente estes princípios,
a equipa da U.M.F. iniciou suas actividades pela cidade de Peniche a
pedido do respectivo pastor, Mons.
Bastos. Ali, mesmo junto ao mar,
veio-me à mente o trabalho de evangelização levado a cabo séculos antes por tantos missionários que, em
frágeis caravelas, sulcando as águas
do oceano, levavam a mensagem da
salvação a povos longínquos.
Em Peniche, a coadjuvar comigo, Frei
Vítor Rafael, Procurador Nacional da
U.M.F.. Para iniciar as nossas actividades nada melhor do que a Solenidade
da Epifania – dia da manifestação de
Jesus aos povos gentios. Lembrámos
que o campo a desbravar continua a
ser extenso, a perder de vista, por
esse mundo fora. E que também todos nós somos convidados a ser «estrelas» a orientar outros para Jesus.

No fim de semana seguinte (dias 13
e 14 de Janeiro) foi o Frei José do Casal Martins que, juntamente comigo,
gostosamente veio comunicar sua
experiência missionária a três das 4
paróquias confiadas ao P. António Ramires: Outeiro da Cabeça, Ramalhal,
Maxial e Campelos. Foram dois dias
de intensa actividade.
Movidos pelo exemplo de S. Paulo,
que na Liturgia da Palavra nos falava
da «diversidade de dons espirituais»
e «diversidade de ministérios», também nós devemos partilhar daquilo
com que o Senhor nos enriqueceu e
que devemos colocar ao serviço dos
irmãos. Neste aspecto não podemos
esquecer os que vivem em terras
de missão. Atitude bonita foi a da
comunidade de Cabeça Gorda, que
organizara um «Sorteio» em favor
das Missões (que rendera 400,00 €),
entregue juntamente com o ofertório
da missa. Coisa semelhante aconteceria logo de seguida na Paroquial
de Campelos, quando, juntamente
com o ofertório, me foram entregues
200,00 €, resultado da venda de bolos, iniciativa da conhecida «Tia Alice».
Nos dias 20 e 21, o P. Alcobia abriunos as portas das «suas» paróquias:
Santo Isidoro e Sobral da Abelheira. Tal como na semana anterior, fiz
equipa com Frei Casal Martins, que
teve a alegria de encontrar pessoas
conhecidas de quando missionara
na Guiné-Bissau. Nesse domingo, as
leituras falavam-nos da «palavra de
Deus», que é necessário escutar e
pôr em prática. O pároco reservara
a oportunidade para fazer a entrega
da Bíblia a alguns grupos de Jovens,
enquanto as crianças da Catequese
levavam ao altar seus «mealheiros»
destinados à «Infância Missionária».
«Crianças ajudam crianças» - era o
slogan. Tudo a condizer com o motivo da presença missionária nestas
paróquias.
Ao expirar o mês de Janeiro (dias 27
e 28) desloquei-me à Paróquia da Encarnação. Fora a data escolhida pelo
respectivo pároco, P. Aníbal Mota. A
Liturgia falava da coragem, fidelidade e coerência que o profeta tem que
manifestar ao proclamar a verdade,
correndo embora o perigo de dar a

Frei Paulo Ferreira revela aos mais novos a alegria da Missão

Em colaboração com o Comissariado da Terra Santa em
Portugal, a União Missionária Franciscana está a organizar
uma Peregrinação à Terra Santa, de 24 a 31 de Julho.
VENHA
CONNOSCO À
TERRA SANTA

Frei
Xavier
Zavala

Será acompanhada por Frei Marques de Castro, tendo como
Guia o Frei António Pereira da Silva, responsável em Portugal por todos os assuntos relacionados com a Terra Santa.

Há quase um ano que o Procurador Nacional da UMF me
convidou para apresentar as
reflexões do Retiro Anual que
se realizou em Fátima de 24 a
28 de Agosto do passado ano
de 2006. Aceitei o convite e
nessas datas estive a orientar as meditações daqueles
dias de reflexão. No último dia
o Frei Vítor Rafael pediu-me
para escrever algumas linhas
para o «Missões Franciscanas». Hoje, depois de tantos
meses, tento então escrever
alguma coisa.

Frei Marques de Castro «premeia» a fidelidade às Missões
vida. Profetas nos dias de hoje são
também os Missionários, sujeitos inclusivamente a derramar o próprio
sangue no desempenho da sua missão. E profeta tem que ser cada um
de nós, sem receio de dar testemunho da fé recebida no baptismo.
Torres Vedras teve o privilégio de
aí se poder realizar uma «Semana
Missionária». Aconteceu de 29 de
Janeiro a 4 de Fevereiro. Os párocos
– PP. Joaquim Pedro e Dionísio – entregaram-nos as paróquias durante
essa semana, ficando a assistência
confiada aos PP. Casal Martins, Paulo
Ferreira e Marques de Castro. Diariamente, de manhã e à tarde, a celebração da Eucaristia, com reflexão
missionária. Também junto das crianças da Catequese Freis Paulo Ferreira e Marques de Castro realizaram 6
Encontros com dinâmica missionária.
Pela palavra e pela imagem houve a
preocupação de, em linguagem simples e acessível, explicar o que é a
Missão, quais os agentes da missão
e suas actividades e a maneira como,
cá longe, também cada um pode e
deve ser missionário.
No fim da semana a mencionada
«equipa missionária» recebeu mais
um reforço, vindo de Lisboa: Frei Álvaro Silva. Desta forma fomos quatro
a presidir às eucaristias celebradas
na cidade e nas aldeias. Também
desta vez as leituras do 5º domingo
do Tempo Comum nos falavam do
«envio» e vinham lembrar-nos a disponibilidade que cada um deve manifestar quando Deus chama. E é Isaías
que responde ao convite do Senhor:
«Eis-me aqui. Podeis enviar-me!». E
é Paulo que, uma vez «agarrado» por
Cristo, confessa que a graça de Deus
o levara a anunciar o Evangelho. E é
Pedro, Tiago e João que, após a pesca miraculosa, «deixaram tudo e seguiram Jesus».
Entrados já em Fevereiro, nos dias 10
e 11 os nossos passos encaminharamse para os lados da Lourinhã, mais
concretamente para as paróquias de
S. Lourenço dos Francos e Moita dos
Ferreiros, ambas elas da «jurisdição»
do amigo P. Carlos Branco. Também
no domingo (dia 11) o Frei Casal Martins foi o meu «braço direito». Só com
a sua colaboração seria possível mar-

car presença nas várias comunidades
destas duas paróquias. É contagiante
vermos o interesse destas gentes por
tudo aquilo que se relaciona com as
«Missões». Como noutras paragens,
também aqui sentimos a alegria em
«partilhar» com as Missões ao ponto
de algumas comunidades terem promovido venda de bolos (Ribeira de
Palheiros e Casais das Campainhas)
ou feito oferta de produtos agrícolas
ou mercearia em favor das Missões.
São atitudes de partilha que registamos com alegria.
Já no penúltimo fim de semana de
Fevereiro o Procurador local rumou
para zona não muito distante do
Convento, na companhia de Frei Ildefonso Leandro, seu companheiro
de viagem, como condutor da viatura, durante toda a «campanha». Os
trabalhos tiveram como cenário as
comunidades da paróquia da Freiria,
que nestes dias nos foram confiadas
pelo pároco, P. João Branco. A Liturgia
da Palavra deste domingo abordava
o mandamento novo do amor – um
amor sem fronteiras, que nos leva
a oferecer o perdão e a darmo-nos
totalmente aos outros, afastando do
nosso coração todo o sentimento de
vingança e de egoísmo. É este amor
que leva os Missionários a darem-se
totalmente aos outros, sem cálculos.
É este amor que deve levar também
cada um de nós a entrar «em comunhão» com aqueles que anseiam por
receber o anúncio da Boa Nova.
Foi esta a mensagem que procurei
transmitir a quantos comigo contactaram nestes dois dias nas comunidades de Colaria, Chãos, Sendieira e
Freiria.
Ao terminar este apontamento sobre
as actividades recentemente realizadas na zona desta Procuradoria de
Varatojo, não posso deixar de registar um agradecimento muito sincero
aos «párocos» que nos abriram as
«portas» das respectivas paróquias
e pela colaboração prestada, incluindo a oferta dos ofertórios em favor
das Missões. Na medida em que uma
Paróquia se abre à actividade missionária, está também ela a cumprir o
mandato de Cristo: «Ide e ensinai»!
Frei Marques de Castro, OFM

Aproveite estes oito dias de grande enriquecimento espiritual
e cultural, pisando terrenos por onde passou Jesus e seus discípulos e revivendo a história e acontecimentos que nos bailam na memória porque deles tivemos conhecimento através
das páginas da Bíblia Sagrada. Carmelo, S. João de Acre, Canã,
Monte Tabor, Lago de Tiberíades, Monte das Bem-aventuranças, Cafarnaum, Nazaré, Jericó, Mar Morto, Belém, Jerusalém
com todos os seus lugares históricos e seus mistérios – são locais
que nos ajudarão a consolidar a fé de nossa vida de cristãos.

Naqueles dias de Retiro tive
oportunidade de reviver na
minha mente e no meu coração quão grande foi Deus ao
criar o corpo humano. O apóstolo Paulo, na Primeira Carta
aos Coríntios (cap.12), expressa
maravilhosamente esta doutrina ao fazer o paralelismo
entre o corpo e a Igreja. Uns
são apóstolos, outros profetas, outros são doutores…
cada um tem o seu dom e todos são necessários. Assim,
uns podem ser missionários
em terra africana e outros em
terra portuguesa ou qualquer
outro lado.
Naquele Retiro da UMF lembrei-me que a tarefa que eu
faço aqui, em Moçambique,
tem as suas raízes aí; que o
ânimo, que eu muitas vezes
preciso aqui, brota aí. Aquelas
pessoas que participaram no
retiro da UMF, e muitas outras
que só Deus conhece, são a
força do missionário. A oração, o sacrifício material e espiritual de muitos leigos são a
força e o alento do missionário em terra estrangeira.
Parafraseando o salmo 137, 56, todos os que trabalham na
missão «ad gentes» deveríam
dizer: «Se me esquecer de ti,
leigo que oras, fique ressequida a minha mão direita! Pegue-se-me a língua ao paladar
se eu não der graças a Deus
por todos os que partilham
connosco os seus bens».
Temos uns e outros de nos
empenharmos para que o nosso trabalho missionário seja
feito com responsabilidade.
«Assim como a chuva e a neve
não voltam ao céu sem terem
fecundado a terra, a oração e
a generosidade do leigo não
voltam a Deus se não depois
de o missionário ter cumprido
a sua missão» (Cf Is 55,10-11).
Que Deus abençoe quantos
trabalham anonimamente pa
ra as missões e cooperam,
de uma ou de outra maneira,
connosco, os missionários
«ad gentes».
Frei Javier Zavala, OFM

Informações pormenorizadas
Frei António Marques de Castro
Convento de Varatojo – 2560-237 TORRES VEDRAS
Tel.: 261 330 350 ou Telem.: 93 846 71 60)

Comissariado da Terra Santa
Largo da Luz, 11 – 1600-498 LISBOA
Tel.: 21 714 07 15
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Deus, fosse o despertar de muitas vocações
missionárias para novo
incremento da cristianização e civilização daquela parcela do nosso
Império.

N

este mês de Março, em
que vamos percorrer mais
dez anos de vida do nosso jornal, continuamos a celebrar com
alegria as sete décadas de existência desta «voz das missões».
Entre 1957 e 1967 o «Missões
Franciscanas» alterou de novo o
frontispício
Em Março de 1958 foi notícia o
25º. aniversário da fundação das
Missões Franciscanas da GuinéBissau. A ida dos Missionários Franciscanos para aquelas paragens
foi fruto de um grande esforço feito
pelos Franciscanos de Portugal. Diziam os textos:
«Celebramos este ano, pois, as
«Bodas de Prata» desta fundação.
Não queremos deixar de referir
nas páginas do nosso jornal data
tão festiva e tão gloriosa. Singela comemoração que, prouvera a

«Missões
Franciscanas» saúdam nesta
data jubilar todos quantos deram e têm dado o
melhor da sua vida em
favor das Missões da
Guiné. Lembramos os
pioneiros, aqueles que
há vinte e cinco anos
partiram... Alguns ainda vivem... outros por lá ficaram
... e outros para cá voltaram alquebrados nas suas forças depois de
tudo terem dado!
Lembramos aqueles que presentemente lá vivem e para todos
enviamos as nossas saudações e
votos de fecundo apostolado.
Foi em 29 de Janeiro de 1932 que
para lá embarcaram os primeiros
Missionários Franciscanos: três
sacerdotes e dois irmãos auxiliares. Agora, ao terminar o ano comemorativo das Bodas de Prata
das Missões Franciscanas Portuguesas da Guiné, realizou-se em
Bissau luzida sessão solene que
decorreu com grande elevação.
Presidiu o governador, Sr. Dr.
Silva Tavares, que se encontrava
ladeado pelo Prefeito Apostólico,

Senhor D. Martinho Carvalhosa,
comandante militar, Sr. TenenteCoronel Castro Roque, presidente
da Câmara Municipal, Sr. Fernando dos Santos Correia, etc..
O salão nobre da União Desportiva
de Bissau, onde se realizou a sessão, encontrava-se repleto, sendo
mesmo pequeno para comportar
tanta gente. Pode dizer-se que
Bissau saiu todo das suas casas
para mostrar a sua simpatia pela
obra benemérita das Missões.
A obra de evangelização e de civilização nesta província, é das
mais grandiosas pelo número
diminuto de missionários que a
praticam».
Mais adiante, e depois de desfolhadas umas quantas páginas do jornal,
devidamente encadernado, aparece
em primeira página, no número de
Outubro de 1961, a notícia da celebração do Centenário da Restauração do Convento de Varatojo. Tinham sido expulsos do convento em
1834. Porém, desde 1861 que de
novo o espírito franciscano irradiava
a partir de Varatojo. Transcrevemos
parte da notícia:
«Passou este ano o primeiro centenário da Restauração do Convento de Varatojo, roubado aos
seus legítimos donos em 1834. De
Varatojo partiu, após a restauração, o ideal franciscano à reconquista das almas. As Missões da
época moderna, que os Francis-

canos Portugueses iniciaram em
1898, devem a sua existência ao
facto de desde 1861 o espírito e
a doutrina franciscana, através
de Varatojo, ter alastrado de novo
por Portugal (…).
A festividade teve, sobretudo, o
objectivo de exaltar a acção apostólica dos que, saídos daquela
instituição, espalharam a mensagem de Cristo não só por terras
do continente, como pelo nosso
ultramar onde falaram o facho da
fé (…). Por motivo da comemoração, Santo António do Varatojo
apresentava um ar festivo e muito povo da região acorreu ali para se
associar à homenagem
à Ordem Franciscana».

Polana, foi solenemente benzida a
igreja monumental e moderna que
os Missionários Franciscanos ali
construíram, sabe Deus com que
esforços e sacrifícios».
Por fim, concluímos dizendo que,
passados 45 anos, ela lá permanece como testemunho de um período
missionário ao qual nos alegramos
de pertencer e é para nós motivação,
nos dias de hoje, de continuarmos a
trabalhar com garra e redobrado ardor em prol das missões que a Ordem nos confia!
Frei Vítor Rafael, OFM

E, antes de terminarmos o percurso de mais
uma década, fixamo-nos
no jornal de Agosto-Setembro de 1962, que
apresenta a notícia da
inauguração da Igreja e
criação da Paróquia de
Santo António da Polana – Lourenço Marques,
hoje Maputo.
«Lourenço
Marques
conta, enfim, com uma
Igreja e uma paróquia
dedicada ao primeiro
missionário português,
Santo António de Lisboa. No passado dia 13
de Junho, no bairro da

Em louvor da gratidão

Via-sacra dos pobres

Menores convidam à partilha fraterna Teresa Matosinhos
Via-sacra é o tempo de olharmos
para trás. É o momento em que os
cristãos procuram reviver o caminho do «Amor/Calvário». Esta realidade humana, que desafia todo o
cristão, lança um desafio aos nossos
próprios interesses, desejos e prioridades. É um processo que nos leva
à conversão
Jesus passou 40 dias e 40 noites no
deserto. Deserto é um lugar onde encontramos todo o tipo de dificuldades
e perigos. Jesus desafia as dificuldades
e os perigos do deserto. Procura manter-se em comunhão com o Pai e vence todas as barreiras. A fome é a maior
tentação do homem. Quando Jesus teve
fome, apareceu-lhe o Diabo, oferecendolhe algo para matar a fome: «Se és filho
de Deus, transforma estas pedras em
pão». Ele respondeu:
«Nem só de pão vive
o homem, mas de toda
a palavra que vem de
Deus».

Colégio de São Boaventura (Lusaka) iniciaram a Via-sacra, o caminho que nos
levou à salvação pela morte de Jesus na
cruz. Com Ele, neste tempo de Quaresma, queremos juntos, lado a lado, caminhar, meditando o seu sofrimento e
entrega pela nossa salvação.
O nosso convite neste tempo de Quaresma, é que todos possamos olhar para
aqueles que não tem que comer e vestir, para os desamparados e de um modo
especial para os nossos irmãos doentes
de VIH-SIDA. Nesta linha também nós,
Frades Menores, temos tomado atitudes
concretas em favor dos mais necessitados, oferecendo-lhes inclusivamente
alimentos. Que Deus nos ajude a ajudarmos os nossos irmãos.
Frei Hortênsio José, OFM

É esta palavra que devemos meditar neste
tempo em que a Igreja
nos proporciona uma
singular oportunidade
para voltarmos atrás e
reencontrarmos a nossa dignidade de cristãos.
Foi com este espírito
que os frades OFM no

No passado dia 22 de Fevereiro, a
nossa boa amiga Teresa Matosinhos
celebrou mais um aniversário natalício, desta vez o seu 95º aniversário.
Por isso damos graças!

Eu conheci esta amiga quando ela já tinha 90 anos. E, do que ficou para trás na
história da sua vida, posso não ser eu a
pessoa mais indicada para falar. Daí para
cá, o que tenho a dizer é o meu espanto
e admiração pela sua nobreza de trato e
de atitudes.
O que digo é atestado pelo facto de ainda hoje ser preceptora «dos meninos» de
uma família de nome e tradições, que há
muitos anos se fixou em Lisboa.
Ainda hoje, esta zelosa colaboradora da
União Missionária Franciscana vem pelo
seu pé, regularmente, à igreja Santo António, rezar ao Santo, falar comigo e semear bondade no coração dos que com
ela se cruzam.
Generosa, muito generosa para com as
Missões Franciscanas, nunca recusa a
sua oferta material e a dedicada oração.
E não é coisa de agora, não.
Quando em 1923 a União Missionária
Franciscana foi introduzida em Portugal,

tinha esta minha amiga 11 anos de idade
e na sua terra natal, em Leça da Palmeira,
entrou para a UMF como Zeladora. Desde o início da UMF em Portugal que ela é
zeladora, acompanhando com esmerado
zelo o trabalho dos missionários franciscanos durante todas estas décadas.
Pela vida e dedicação às Missões, louvor e
glória ao Senhor!
Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Bem-aventurado é o servo que, visto ter em seu poder tal
inimigo [o pecado], sempre o traz sujeito e dele se guarda com
prudência; porque, procedendo assim, nenhum outro inimigo
visível ou invisível lhe poderá fazer mal.
Franciscanos de Lusaka seguem os «passos de Cristo» em Via-sacra

São Francisco de Assis, Avisos Espirituais, 10,3.4
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nino pichta mizura mindimuva

Caridade

Muito obrigado, Irmãos

E

m Dezembro do ano passado o nosso jornal respondeu positivamente
um pedido do Frei Paulo Constantino, natural da Província da Zambézia - Moçambique. A sua mãe vivia numa pequena
dependência e com poucas condições.
Com poucos Euros enviados pelo nosso jornal, recebidos de benfeitorias, ele,
nas suas férias, tornou mais confortável
as condições de sua e nossa mãe. Sim,
porque para São Francisco a mãe de um
confrade é também nossa mãe. Responde-nos agora a agradecer e a pedir uma
ajuda para melhor concluir o «abrigo»
Reverendíssimos
Frei Vítor Manuel Gomes Rafael
e Frei Álvaro Cruz Santos Silva
É com imensa alegria e confiança que vos
escrevo esta carta, desejando antes de tudo
saudar-vos na paz e no amor de Deus, uno
e trino, que não cessa de operar maravilhas
no meio dos homens, que tantas vezes são
tão ingratos. Apesar dessa ingratidão, Ele
se serve dos mesmos homens, que Ele escolhe, unge e envia para anunciarem a Boa
Nova do seu Reino.
Em nome de meus familiares e particularmente de minha mãe quero manifestar o
nosso MUITO OBRIGADO, ou seja, “NINOPICHTA MIZURA MINDIMUWA” (em língua
Chuabo) pela resposta positiva e ajuda enviada, satisfazendo o pedido por nós feito
e assim tirar-nos da aflição em que estávamos mergulhados. A vossa carta, onde
vinham também os 200 euros, chegou no
dia 23 de Novembro de 2006 à Fraternidade de Homoíne, onde me encontrava a preparar-me para ir gozar férias junto de meus
familiares.

Não encontro palavras capazes para agradecer a confiança, simpatia e amabilidade
que tivestes para connosco! Ficamos muito
agradecidos a vocês e a todos os amigos
e benfeitores que nos ajudaram. Só o Bom
Deus vos poderá dar a merecida recompensa.
A casa de que já vos falei é feita com o
material local, composta de três quartos e
uma sala. O meu desejo é que seja coberta com chapas de zinco, para manter um
ambiente mais cómodo e digno. Isto para
não estar todos os anos preocupado com
a manutenção ou renovação da cobertura,
como acontece com as que são cobertas
com palha, que dura apenas um ano.
Para as 25 chapas de zinco que vão ser
precisas e material (pregos, etc.) e mãode-obra, o valor total, pelos meus cálculos, deve andar à volta de 7.700 Meticais,
o equivalente a 300,00 euros. Neste momento já cobri a casa com palha, que tem
apenas a duração de um ano. Venho por
isso mais uma vez bater à porta dos nossos amigos e benfeitores, com a esperança
de que eles nos ajudarão a solucionar este
problema.
Mais uma vez afirmo que, juntamente com
meus familiares e particularmente com minha mãe, ficamos muito agradecidos. Prometemos interceder fervorosamente por
vós nas nossas orações.
Bem hajam, Frei Vitor, Frei Álvaro e demais
confrades, assim como aqueles que se
lembraram e continuam a lembrar de nós.
Abraços fraternos de Paz e Bem.
Frei Paulo Luís Constantino, OFM

Jornadas Missionárias
em Santo António à Sé
Com a presença do Procurador Nacional da UMF,
decorreram nos dias 20
e 21 de Janeiro as Jornadas de Animação Missionária Franciscana na
igreja de Santo António,
à Sé, em Lisboa

Nas cinco missas que habitualmente se celebram ao
fim-de-semana neste templo antoniano, o Frei Vítor
Rafael fez um apelo missionário a todos os presentes,
convidando-os a um sempre

renovado compromisso com
a actividade missionária da
Igreja e da Ordem Franciscana em particular.

São Paulo foi o protótipo da propagação
da virtude da caridade, do seu primado
teológico sobre as demais virtudes - fez
da caridade a virtude das virtudes -, descreveu-a como paciência, rectidão, equidade, desinteresse, espírito de justiça e
verdade. Identificou-a com a generosidade do coração. Deus é caridade, logo
é amor! A solicitude de São Paulo pelas
necessidades da Igreja de Jerusalém
prova que, desde o princípio, a Igreja
tomou como seu dever socorrer caritativamente os indigentes e desvalidos.
Para ele, o verdadeiro amor cristão não
é o simples altruísmo, é a renúncia de
si, tal como ela se manifesta na ignomínia da cruz, no desapego, na humilhação
espontânea. Significa afeição, ternura,
dedicação. Ele sublinha o que distingue
este amor divino, realça o critério do
amor autêntico, o dom de si, que cria o
amor e a comunhão, longe das invejas,
das discussões e divisões, independente
do valor do seu fim.

Também estiveram presentes os jovens de Setúbal
que em Agosto próximo seguirão para o Chimoio num
projecto de educação.

No nosso tempo, o que impedirá os governantes de seguir esses exemplos?
Governar sem o espírito da caridade
para com todos os cidadãos em idênticas condições não é governar; quando
muito pode ser um desgoverno! Todos
fazemos parte do mesmo corpo humano,
logo todos temos os mesmos direitos. No
ensino, os responsáveis preocupam-se
com todas as áreas culturais, só se não
preocupam com a cultura da caridade, a
única que nos podia abrir as portas do
mundo da felicidade por que todos ansiamos. Se todos aprendêssemos a cultivar a caridade desde os primeiros dias da
escola, que feliz poderia ser hoje a família humana! Face ao mundo de sofrimentos em que vive uma grande parte dos
nossos irmãos excluídos da convivência
social, é pena que certos políticos que
tanto apregoam o seu espírito de bemfazer em favor dos necessitados, com o
auxílio do Estado, não copiem a devoção
da Igreja por esta missão, criando uma
instituição com legislação específica,
com a finalidade de acabar com esses
sofrimentos!
A Casa do Gaiato podia ser como que o
embrião, o exemplo para o arranque de
uma instituição de caridade, com delegações em todos os municípios. É lamentável que hoje se não faça girar a moral à
volta da caridade. Em certo sentido, governar é também uma missão de caridade e amor. Mas qual é o governante que
governa a pensar na caridade?
Mário Carapinha

SEJA MISSIONÁRIO
COM OS FRANCISCANOS

Com a igreja completamente cheia, durante a missa
das 17H00 do domingo, dia
21, fez-se o «envio» da Maria Fernanda, Leiga Missionária da ASPAA, para Moçambique.
O procurador local, Frei Álvaro Silva, organizou ainda
uma quermesse para as
missões e promoveu um
encontro no salão da igreja
para as Zeladoras e Amigos da UMF, durante o qual
o Frei Vítor Rafael usou da
palavra.

Durante a Eucaristia presidida por Frei Álvaro Silva

A virtude que São Paulo mais exortou os cristãos a praticar foi a Caridade. O termo caridade, o amor
ao próximo, como virtude cristã,
deriva do latim “carus - querido”.
Infelizmente, a Caridade nos nossos tempos é um mundo que tem
sido pouco dinamizado. A Caridade
é um amor de estimação que certos
autores equiparam ao amor cristão: é o primeiro exemplo do amor
desapropriado, que não tem nada
de egocêntrico. Para amar alguém
com amor de caridade, não se espera que este se torne amável, que se
possa tornar simpático: ama-se sem
condições prévias. É um amor com
a reciprocidade de correspondência
com o amor com que Deus ama os
homens. Além disso, pode ser considerada como um amor a Deus, não
pelos seus dons, mas pela bondade
do doador. Neste contexto significa
o amor condescendente e gratificante de Deus pelos homens, o amor incondicionado, a estimação absoluta,
que os cristãos devem ter pelo outro,
seja ele quem for: o próximo, o desconhecido, o escravo, o estrangeiro,
ou até o inimigo, sem qualquer distinção de pessoas

A Caridade sempre foi uma mensagem
cristã, mensagem de amor, exemplificada nos missionários. Amor fraterno para
com os nossos irmãos, inclusive os inimigos. S. Francisco deu disso o exemplo,
ao beijar o leproso, ao apresentar-se no
palácio do sultão do Egipto, ao amansar
o lobo de Gúbio, etc. É um amor em que
todos participamos da mesma fonte: a
vida divina pela graça. Já no século III
S. Basílio fundou o primeiro hospital e
hospício em Cesareia, fazendo-o girar
à volta da caridade. E S. Francisco, no
longínquo século XIII, induzido pelo seu
amor caritativo pelas pessoas, entendeu
ser sua obrigação enviar membros da
sua irmandade para a sagrada missão
de catequizar e acolher os necessitados
espiritual e economicamente. A caridade é o amor que reúne entre si os que
formam a família humana, um amor desinteressado: o que nela desencadeia o
amor não é o aspecto interesseiro.

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  Apartado 1021  2401-801 LEIRIA
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Mártires de Marrocos

Travassô recorda a memória dos primeiros mártires franciscanos

MARIA
RODRIGUES MOREIRA

E

m Travassô, Paróquia do
Arciprestado de Águeda,
na Diocese de Aveiro, celebrou‑se, como é habitual, a Festa
dos Santos Mártires de Marrocos no
passado dia 16 de Janeiro

Tornou-se uma tradição
convidar
um
pregador franciscano
que reavive o espírito destes santos varões nas pessoas que
ali acorrem. Este ano,
Os santos franciscanos do século XIII
anuindo ao desafio do
que ofereceram a vida em nome do
Frei Marques Castro
Evangelho de Jesus Cristo, os quais pasOFM, natural da tersaram por Portugal a caminho de Marrora, coube-me a mim
cos e que aqui regressaram após a sua
responder ao convite.
morte para serem depositados no MosConfesso que à partida
teiro de Santa Cruz de Coimbra, são venão esperava enconnerados hoje, em Travassô, não apenas
trar tanta gente, nem
pelas gentes desta terra, mas por pessequer imaginava que
soas que vêm das dioceses vizinhas de
uma procissão com
Viseu, Porto e Coimbra. Estes mártires
uma turba tão elevada
foram o motor que impulsionou Fernanfosse capaz de manter
do de Bulhões a tornar-se franciscano e
o silêncio e o respeito.
a transformar-se naquele que o mundo
No entanto, a surpresa
Imensa mole de Romeiros frente à Igreja Paroquial de Travassô
recorda como Santo António.
invadiu-me
positivamente, pois tudo era um repto à oração
A Festa traz igualmente momentos de
Esta Festa constitui um fenómeno curioe à contemplação do mistério da vida.
convívio. Numa das voltas à feira fui
so, pois que, mesmo não calhando em
Desde os romeiros aos comerciantes e
«pescado» pelos homens da localidade
dia de fim-de-semana, ela atrai milhares
transeuntes, tudo parecia ser tocado
que me disseram que era comum os prede romeiros que participam com fé e depelo dom da contemplação.
gadores irem provar o vinho da região
voção neste evento.
com os romeiros. Sem dúvida que valeu
Na véspera do dia 16, dea pena poder partilhar com eles esta dápois do cortejo nocturno, tive
diva da terra, mas talvez o contacto e
oportunidade de dialogar com
confraternização tivesse sido ainda mealguns romeiros que partilhalhor no sentido de descobrir o dom de
vam comigo a confiança que
cada homem como irmão.
punham na oração intercessora dos Mártires de Marrocos.
Os mártires, testemunhas do amor - pelo
Afirmava uma senhora idomenos neste local - continuam a ser prosa: «Tal como a vida que eles
fetas para o presente, mostrando-nos o
ofereceram não lhes foi tirada
essencial para os nossos tempos: saber
mas entregue de forma gratuioferecer a vida.
ta, também penso que Deus
me pede esta capacidade de
Muitos são aqueles que nesta região, ao
ofertar a vida a todos quantos
longo de décadas, têm contribuído para
precisam de mim». Não era
as Missões Franciscanas, forma eloquenteóloga das nossas universite de oferecer um pouco da sua vida.
dades, mas garanto que a sua
Bem haja a todos em nome dos Missioteologia era cem por cento senários Franciscanos!
Frei Marques de Castro e Frei Paulo Ferreira
gura e muito verdadeira!
Frei Paulo Ferreira, OFM

Zeladora
30.12.1911 – 22.12.2006
Zeladora incansável durante muitas décadas,
partiu ao encontro do Pai, a quem sempre serviu com amor, zelo e dedicação.
Todas as iniciativas dos Padres Franciscanos
do Calvário, em Penafiel, eram por ela acolhidas com entusiasmo. A alegria com que se dirigia aos Franciscanos para levar todo o dinheiro
que tinha angariado de porta em porta, e que
nessa altura se destinava aos «Pretinhos de
África», era contagiante. Recolhia também as
ofertas para o Jornal «Missões Franciscanas»,
distribuía calendários, almanaques e tudo que
fosse venda da imprensa franciscana. Participava sempre na Peregrinação Franciscana em
Fátima, acompanhada de vários amigos das
missões.
Para além do apostolado das Missões Franciscanas, exercia ainda outros encargos na Igreja. Foi catequista durante 50 anos, Animadora
do Grupo Coral da sua freguesia de Rans, Zeladora dos Jornais de Fátima, Zeladora do Rosário, Zeladora da Cruzada, encarregada de algumas confrarias e outras actividades paroquias.
Sem descurar os seus deveres familiares, tinha
tempo para tudo. Antes de casar, pôs as suas
condições de nunca deixar estes trabalhos da
Igreja que para ela eram muito importantes.
Quando já casada, era o marido, Serafim Cortês, que também a ajudava nas horas vagas. Os
filhos, quando já crescidos, tinham também as
suas tarefas. Era assim que nos ia incutindo o
amor às causas de Deus. Foi uma grande apóstola. A sua bondade e piedade fizeram com que
passasse pela terra fazendo o bem. Todos os
que precisassem tinham nela uma «mãe» que
os ajudava. Foi uma mulher de causas nobres.
É um exemplo a seguir.
O nosso bom Deus e o Pai São Francisco abençoaram o seu lar com seis filhos. Duas das filhas são consagradas na Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada
Conceição, Ir. Fernanda de Lourdes Rodrigues
Cortês e Ir. Elisa Rodrigues Cortês.
Nós, filhos, nora, genros, netos, bisnetos e
trineta, sentimos uma grande alegria por per-

Missão do Gungo - Angola

Peças, parafusos, boas-vontades e um jipe...
Sempre unidos com os missionários que de alma e coração
se entregam ao serviço do próximo, apresentamos, como tem
sido habitual, as partilhas que
nos chegam de Angola
Olá, amigos:
Cá estou de novo. Os tempos de
silêncio são causados pela muita ocupação e dificuldades, como
a falta de energia eléctrica ou de
sinal da Internet nos cyber-cafés
aqui do Sumbe. Prometi a mim
mesmo enviar-vos uma crónica
sobre como foi o nosso Natal no
Gungo, mas ainda não deu mesmo. Como Natal pode ser todos os
dias, tenho esperança de que esse
texto ainda venha a nascer.
Mas agora quero falar-vos de mais
um passo importante que deu a
nossa missão. Recebemos no passado dia 11 de Janeiro o jipe que
esperávamos desde Agosto. Até
agora temos andado com o jipe
do Sr. Pinheiro, um grande amigo
nosso aqui do Sumbe, que nos
emprestou o seu veículo durante
todo este tempo (fizemos cerca
de 15.000 km, muitos deles por
picadas em péssimo estado) gratuitamente. É reconfortante receber este apoio de pessoas amigas

também aqui no Sumbe, em terras
de missão. E é muito bom sinal
que a ajuda não venha apenas do
exterior. Um grande bem-haja ao
Senhor Pinheiro.
Foram dois anos de trabalho e espera que agora deram o seu fruto.
E valeu a pena o esforço feito e a
esperança em que vivemos.
Um grande bem-haja às crianças e adolescentes das escolas e
catequeses paroquiais que colaboraram com a «Campanha das
Peças». Foram feitas folhas autocolantes cortadas em 50 pedacinhos, cada uma com o desenho de
uma peça do carro. Cada pedacinho custava 0,50 € e tinha um espaço para ser colocado o nome de
quem dava esse contributo. Cada
pedacinho era colado numa outra
folha em sistema de puzzle e assim ficava formada a peça que era
normalmente o contributo de um
grupo ou turma.
Muito obrigado também aos que
participaram
na
«Campanha
do Parafuso», que constava da
aquisição de um parafuso «para
apertar as peças oferecidas pelas
crianças». A contribuição era livre
e, em troca dela, a pessoa levava
um parafuso com uma mensagem.

tencer-lhe. Nos corações de quantos tiveram o
privilégio de a conhecer e viver com ela, permanece viva, porque vive em Deus. Mãe, junto
d’Ele continua a abençoar-nos.
As filhas

Estes mealheiros foram distribuídos em vários locais públicos,
desde paróquias a cafés e bares.
Foram milhares de pequenos gestos de partilha que permitiram este
momento que agora vivemos.

Para assistir esta comunidade todas as semanas são percorridos
entre 180 e 260 km (consoante o
local a que a equipa se desloca),
sendo muitos destes quilómetros
por picadas em péssimo estado.

Um agradecimento muito especial
aos párocos, professores e catequistas que colaboraram de forma
entusiasta com esta iniciativa, bem
como a outras pessoas anónimas que deram o seu contributo.
Como vêem, valeu a pena. Com
todas estas ofertas se juntaram
13.000,00 €.

A bênção da nova viatura foi feita
por D. Benedito Roberto no dia 12
de Janeiro no local onde está a
ser construída a casa que também
servirá de apoio à presença da referida equipa missionária de LeiriaFátima no Sumbe.

Entretanto, em Janeiro de 2006 foi
feito um pedido de apoio à MIVA,
uma organização católica austríaca, que apoia
projectos em países em
vias de desenvolvimento. O pedido foi devidamente explicado e justificado, tendo merecido
a aprovação do apoio
financeiro que ainda era
necessário para suportar o custo total da viatura.
Este jipe é muito importante para a missão que
este grupo missionário
desenvolve no Gungo.

Um momento de profundo sentimento e gratidão. E, como veio
para o trabalho duro da missão, já
foi estreado no fim-de-semana,13

e 14 de Janeiro, com a ida à Chiala
que fica a 120 km do Sumbe, sendo 25 de picada.
Agradecemos a Deus que tocou
tantos corações para esta partilha
e a todos os que de alguma forma
têm colaborado com este projecto
missionário.
Por aqui me fico hoje. Um grande
abraço para todos vós. Muito obrigado pelas vossas orações.
Segue a foto (espero que siga) dos
que participaram na bênção do
nosso jipe novo.
Pe. Vítor Mira
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Virgínia da Paixão e Santo Antão
na solidão do deserto

P

or feliz coincidência,
quis Deus que a Madre
Virgínia partisse para o Pai
precisamente no dia da morte de Santo Antão: a 17 de
Janeiro de 1929, aos 68 anos
de idade. Os dois são «filhos
do deserto», pois nele forjaram o seu itinerário espiritual.
Embora por caminhos diferentes, os dois procuraram no silêncio e na solidão o encontro
com Deus

Sabemos que Santo Antão (250-356)
era filho de um rico
camponês. Tendolhe morrido toda
a família, à excepção de uma irmã, e
ouvindo o sermão
sobre Jesus e o
jovem rico, decide
despojar-se de todos os seus bens
e, aconselhado por
um venerável asceta, empreende em
sua casa uma vida
de oração contínua
e grande austeridade. Mais tarde,
Santo Antão parte,
decididamente, para o deserto
do
Baixo-Egipto,
em busca de uma
maior solidão. Ali
é tentado pelo demónio, do qual se
liberta após longa
ascese e purificação interior.

ciliando a oração contínua com o
trabalho manual. Este consistia no
fabrico de cestos, esteiras e cordas ou no cultivo da terra. Quanto
à oração, baseada na Lectio Divina, esta distinguia-se pela simplicidade ao repetirem, de forma
litânica, uma pequena jaculatória,
tendo por base uma frase bíblica
memorizada. Procurava-se, assim, observar à letra a exortação
paulina sobre a necessidade da
oração incessante (1Ts 5,17).
Santo Antão viveu até aos cento
e cinco anos. Sendo a primeira
vida de um santo a ser escrita na
história da Igreja, esta Vida tornar-se-á numa regra e modelo de
vida monástica para todo o mundo cristão. De facto, Santo Antão
ficou conhecido como o «pai dos
monges» e, por extensão, pai de
toda a Vida Consagrada, tendo
esta a sua origem nas vastidões
solitárias do deserto egípcio.

Nas nossas igrejas a sua figura
tornou-se familiar, associada às
longas barbas, característica de
toda a vida eremítica e, sobretudo, ao porco colocado aos seus
pés, como a representação mais
óbvia da tentação naquele que se
exercitava em prolongados jejuns
e vigílias.

Tanto a vida eremítica como a
vida monástica orientam-se para
o mesmo fim, isto é, para a vida
solitária, «para um recolhimento
interior em que a alma, tornando-se alheia aos interesses mundanos, polariza a sua atenção na
contemplação de Deus». Deste
modo, assistir-se-á a uma institucionalização da solidão, que de
absoluta no deserto passará a relativa no interior dos mosteiros.

Santo Antão e os seus discípulos
permaneciam, a maior parte do
tempo, na sua cela ou gruta, con-

Como Santo Antão, a Madre Virgínia, sentiu, desde muito cedo, o
desejo de amar a Deus no «deser-

O café de Madre Virgínia
Um dia, sorrindo, a Madre
Virgínia exclamou, ao chegar
a casa, após a íngreme subida do Lombo dos Aguiares:
«Quando avisto a chaminé da
nossa casa a fumegar, dá-me
satisfação. Penso que ao chegar a casa já terei um cafezinho quente»
Com frequência, ela descia pela
manhã, em jejum, até à Igreja de
Santo António a fim de participar
na Eucaristia. Depois empreendia
o caminho de regresso, chegando a levar, nesta subida, cerca de
cinco horas, quando o irmão corpo já teimava em desobedecer na
ascensão para o monte.
Exercitando-se nesta «via-sacra»
de amor, muitas vezes descansava
à sombra dos portais, como que
a recuperar forças e ânimo para
a vertigem da subida. Foi nestas
circunstâncias que, muitas vezes,
as pessoas, que ora desciam para
o trabalho, ora a avistavam dos
seus quintais, lhe ofereciam um
pouco de café.
Ficou célebre o episódio daquele trabalhador que, compadecido pela fadiga da Madre, logo se
prontificou para ajudá-la. Tendo

tituindo, muitas vezes, o vinho de
outros tempos. Ao contrário do vinho, se tomado em excesso, não
provoca a anestesia dos sentidos,
mas estimula o uso de todas as
faculdades humanas.

aberto a sua pasta com o almoço,
desenroscou a tampa de um termo fumegante, servindo-lhe, na
própria tampa, um pouco do seu
café. Ao que a Madre correspondeu agradecida.
Estes pequeninos episódios ilustram a simplicidade e humildade
de coração, quase naturais, daquela que fora a última Abadessa
do Mosteiro das Mercês. Tendo-se
refugiado na casa que fora dos
seus pais, no Lombo dos Aguiares, após a instauração da República, em 1910, ali veio a falecer,
com fama de santidade, a 17 de
Janeiro de 1929.
O café, nos nossos dias, tornou-se
numa bebida indispensável, subs-

Ora, a Madre Virgínia, subindo a
ladeira dos Aguiares, no seu hábito franciscano, cingido por uma
corda, constituía para todos quantos dela se aproximavam um poderoso estímulo que despertava
para a lucidez da fé.
Despojada da sua clausura monástica, fizera do coração de Cristo e de Sua Mãe Imaculada o lugar
da sua intimidade com Deus.
Todos sentimos a necessidade urgente e vital de reencontrar a sã
pedagogia do silêncio e os benefícios da solidão habitada. O cultivo da interioridade surge como a
possibilidade de encontro com um
espaço de liberdade, na fidelidade
àquela voz que fala no mais íntimo
do coração de cada homem. Daí a
urgência de criar lugares pacíficos
e silenciosos na vida pública: por
exemplo, abrindo mais as igrejas,
para que estas não se convertam
em museus, mas em espaços de
silêncio e adoração.

to» e no silêncio do Mosteiro das
Mercês, no Funchal.

encontro de Jesus Eucaristia na
Igreja de Santo António.

Era uma mulher de grande silêncio e recolhimento interior,
sobressaindo ainda pela profunda humildade e simplicidade de
coração, podendo ser equiparada
a S. Teresa do Menino Jesus, de
quem recebeu a cura para a sua
doença e outras graças. Deus deixa-se vencer pela pequenez dos
pobres de coração, revelandolhes os seus desígnios. A Madre
Virgínia recebera do Filho de Deus
o encargo de difundir o culto e a
devoção ao Imaculado Coração de
Maria, tesouro de graças espirituais indispensáveis para a transformação do mundo.

Um dia, Santa Clara, encontrando-se muito doente, não pôde
participar na Eucaristia que decorria no Mosteiro de São Damião.
O Senhor concedeu-lhe a mercê
de ver, espiritualmente falando,
tudo quanto decorria na capela do
mosteiro. Daí que tenha sido proclamada Padroeira da Televisão.
A nossa Madre, em circunstâncias idênticas, não se deslocou,
espiritualmente falando, à Igreja
de Santo António, mas o mesmo
Senhor veio ao seu encontro, por
intermédio de um anjo, trazendolhe a tão suspirada comunhão.

O seu nome, Virgínia da Paixão,
revela toda uma vocação consagrada e associada à Paixão de
Cristo e à paixão dos homens. As
dores de Deus e do mundo tinham
nela um refúgio seguro. Subindo e
descendo o íngreme «calvário» do
Lombo dos Aguiares, ela procurava ligar as duas margens de um
mesmo rio, Deus e os homens, o
monte e o vale, o Céu e a terra.
Todos os dias se exercitava nesta «via-sacra», dirigindo-se ao

Santo Antão do Egipto e a Serva
de Deus, Virgínia da Paixão, do
Lombo dos Aguiares, são verdadeiros pais espirituais, também
para o mundo de hoje, tão esquecido das alegrias do silêncio.
Jesus apresentou-se-lhes como
«deserto vivo», como «lugar» do
encontro de Deus com os homens.
Como eles, procuremos escutar a
voz do Amor do Pai no deserto escondido da nossa alma.
Frei Nélio Mendonça, OFM

A s s i n at u ra
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 passou
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 escrevanos (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.

Caríssimos amigos leitores, saudações de Paz e Bem. Votos de uma Santa Quaresma, rumo à Páscoa gloriosa de Cristo.
Em primeiro lugar peço desculpa pelo facto de este número de Março sair com algum atraso. A viagem realizada a Moçambique e Zâmbia, o Encontro Missionário de 2 a 4 do
corrente mês, a preparação do nosso Capítulo Provincial e outros contratempos fizeram atrasar a saída do jornal.
No Chimoio (Moçambique) deixei as duas leigas: D. Maria Fernanda e D. Gracinda Cerva. Segundo informações recentes, estão a gostar do trabalho que fazem com as crianças
e a adaptação tem sido boa.
Da Zâmbia trago calorosas saudações e cumprimentos dos nossos confrades estudantes de filosofia. O ambiente no Colégio é bom e todos se encontravam de boa saúde. Pediram
que fizesse chegar aos fundadores das «Bolsas de Estudo» e restantes benfeitores o seu obrigado pela ajuda prestada para a sua formação.
E, como sempre, terminamos com a intenção missionária: «Para que a preocupação constante dos responsáveis das jovens Igrejas seja a formação de catequistas, animadores e
leigos comprometidos nos serviço ao Evangelho».
Frei Vítor Rafael, OFM

