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CAPÍTULO PROVINCIAL 2007

Franciscanismo renovado e alegre

Como o «Missões Franciscanas» já noticiou no número
anterior, os Franciscanos
Portugueses estiveram reunidos em Capítulo Provincial
na semana a seguir à Páscoa,
de 9 a 14 do mês de Abril
Em clima de verdadeira alegria
pascal, no local previamente
escolhido – Convento de Montariol, em Braga -, os representantes das 17 fraternidades
existentes em Portugal e das
diversas obras e actividades
que lhes estão confiadas procuraram abrir o seu coração ao
sopro do Espírito e estar atentos às realidades do mundo em
que vivem.
O Capítulo foi presidido pelo
Visitador Geral da Ordem Franciscana, Frei Luís Pérez Simón,
que oportunamente fizera a
«visita canónica» às diversas
fraternidades, a fim de se inteirar da vida de cada uma.

aos seus, para que vos
acompanhe e ilumine nestes momentos
sempre
importantes
para a Província e possais decidir o que mais
convenha,
segundo
Deus, para o bem dos
irmãos, o fortalecimento do
nosso carisma, vida e missão, e o serviço do Reino de
Deus».
De seguida incitou-nos a «rever e aprofundar a nossa vida
e missão, em sintonia com o
caminho da Ordem», que continua empenhada nos preparativos para em 2009 celebrar os
800 anos de vida, tendo como
itinerário «A Graça das Origens», este ano sobre o tema:
«Ousamos viver o Evangelho».
Com a certeza desta presença
paternal e sentindo o efeito da
oração vinda de diversas fraternidades da Família Franciscana, como o testemunhavam
as mensagem que iam chegando dia após dia, os trabalhos
decorreram em ambiente de

muita seriedade no estudo dos
vários assuntos constantes da
«Agenda» do Capítulo.
Durante os trabalhos registámos com muita alegria a visita
do Senhor Arcebispo de Braga,
Dom Jorge Ortiga, assim como
do nosso irmão franciscano,
Dom Frei António Montes Moreira, Bispo de Bragança - Miranda, que nos trouxeram uma
palavra de incitamento e amizade.
Praticamente a meio do Capítulo
procedeu-se à eleição do «novo
Governo» para presidir ao destino dos Franciscanos Portugueses nos próximos anos, que
ficou assim constituído: Superior Provincial: Padre Vítor José
Melícias Lopes; Vigário Provincial: Frei Armindo de Jesus Ferreira Carvalho; Conselheiros
Provinciais: Frei Moisés Lopes
Semedo, Frei José Pinto Pereira da Costa, Frei Fernando Valente da Silva Mota, Frei Jorge
Manuel Ferreira Marques e Frei
Paulo Sérgio da Silva Brandão.

Foram vários os temas que mereceram um estudo especial,
sendo de realçar a atenção a
prestar ao problema missionário, à Pastoral Juvenil Vocacional e à reestruturação das nossas fraternidades.
Todos os assuntos foram abordados com a máxima atenção
e seriedade, sempre num clima
de esperança, sentimento que
o nosso Ministro Geral não deixou de inculcar também na sua
mensagem.

Logo no início dos trabalhos capitulares chegou uma mensagem especial, vinda de Roma,
do Ministro Geral de toda a
Ordem, Frei José Rodríguez
Carballo, a testemunhar a sua
presença:
«Acompanho-vos com minha oração e meu afecto,
pedindo para todos vós a assistência do Espírito Santo,
dom de Cristo Ressuscitado

Grupo dos Irmãos delegados ao Capítulo Provincial 2007
Estamos em crer que a celebração deste Capítulo será o momento de uma nova arrancada
do carisma franciscano, vivido
no Evangelho e concretizado
nas diversas formas de vida do
dia-a-dia.

Ao terminar os trabalhos, o Capítulo enviou uma mensagem a
quantos nos acompanharam durante estes dias e que deixamos
também aos nossos leitores:

Comunhão entre Franciscanos Seculares, Franciscanos, Igreja Diocesana,
Franciscanos Conventuais e Franciscanos Capuchinhos

«Os frades reunidos em Capítulo agradecem, com amizade e consideração, todo o
apoio, estímulo e solidarie-

dade manifestados em muitas das vossas mensagens.
A vossa visita on-line muito
nos sensibilizou.
Durante estes dias, vividos
em tempo pascal, na frescura das celebrações de Cristo
Ressuscitado, foi sentido de
forma intensa por todos nós
o apelo do Espírito a viver o
Evangelho hoje. É um desafio a testemunhar com entusiasmo a Boa Nova da Paz,
da Alegria e da Esperança
e dos valores fundamentais
relacionados com a pessoa
e com todos os seres. A
exemplo de São Francisco
e Santa Clara de Assis, afirmamos o nosso renovado
empenho em viver convosco
o Evangelho de Cristo».
Frei António Marques de Castro, OFM

JORNADAS MISSIONÁRIAS
Anunciam-se as Jornadas Missionárias Nacionais deste ano.
Terão como tema: «O Futuro da
Missão Ad Gentes - Perspectivas
para o séc. XXI».
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DE 24

A

28 DE AGOSTO

CASA DE RETIROS NOSSA SENHORA DO CARMO – FÁTIMA

INSCRIÇÕES

Zeladores: 10,00 Euros; Não Zeladores: 15,00 Euros

HOSPEDAGEM

Quarto individual: 115,00 Euros; Quarto duplo: 105,00 Euros

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
PROCURADORIA NACIONAL DA U.M.F.
Rua dos Mártires, 1 - Apartado 1021 - 2401-801 LEIRIA
Tel.: 244 839 904/6 - Fax: 244 839 905

ste ano o Retiro/Encontro
Nacional da UMF conta
com a presença do Frei Pedro
Costa, OFM, que irá apresentar
e orientar as reflexões. Frei Pedro é o responsável pela Evangelização da Custódia de Santa
Clara de Moçambique. Teremos
ainda a presença de Jovens e
leigos missionários que vêm
dar o seu testemunho.
Aproveitamos já para informar que
este ano o Retiro tem início à sexta-feira à tarde e terminará com o

almoço de terça-feira. Mantêm-se
assim as quatro diárias. Esta alteração foi sugerida pelos Serviços
de Alojamento do Santuário para
que assim seja mais fácil arranjar
lugar para todos.
Também a diária teve um ligeiro
aumento por parte do Santuário,
pelo que somos obrigados a pedir
mais cinco euros em relação ao
ano passado.
Contamos com a vossa presença
e atempada inscrição.

MISSIONAR NA EUROPA
Houve tempos em que partiam
da «velha Europa» muitos missionários rumo ao «novo mundo». Hoje o ciclo inverteu-se, e é
de África que nos chega a BoaNova
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VIVER O EVANGELHO
Eis o desafio que o Governo Geral da Ordem dos Frades Menores (Franciscanos) propõe para
este ano a todos os que se deixam levar pelo Espírito de Assis
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FREI ANTÓNIO DE SANT´ANNA GALVÃO

EDITORIAL

Primeiro santo brasileiro é Franciscano

Neste mês de
Maio, entre outras celebrações,
a Liturgia festeja
a Ascensão do
Senhor ao Céu.
Após ter aparecido aos eus discípulos, o Senhor
Jesus subiu ao
céu. Este acontecimento marca a transição entre a glória de Cristo
ressuscitado e a de Cristo exaltado à
direita do Pai. Marca também a possibilidade de que a humanidade entre no
Reino de Deus como tantas vezes Jesus anunciava. Desta forma, a Ascensão do Senhor integra-se no Mistério
da Encarnação, como o seu momento
conclusivo.
A Ascensão de Cristo é também o ponto de partida para começarmos a ser
testemunhas e anunciadores de Cristo
que voltou ao Pai para se sentar à sua
direita. O Senhor glorificado continua
presente no mundo por meio de sua
acção nos que crêem e vivem na sua
Palavra e deixam que o Espírito actue
no seu interior. Mas o mandato de Jesus é claro: “Ide a todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda a criatura”.
Por isso, a nova presença do Ressuscitado na Igreja faz com que os cristãos
constituam a comunidade de vida e de
salvação.
A Ascensão de Cristo ao céu não é o fim
de sua presença entre os homens, mas
o começo de uma nova forma de estar no mundo. Sua presença, como no
início, acompanha com sinais a missão
evangelizadora de seus discípulos.
A comunidade primitiva necessitou de
um tempo para reforçar a sua fé incipiente no Ressuscitado. A Ascensão é
o fim de sua visibilidade terrena e o início de um novo tipo de presença entre
nós: Jesus vive ressuscitado no nosso
coração.São Lucas, depois de escrever
o seu Evangelho, empreende também
com a inspiração divina a tarefa de redigir os Actos dos Apóstolos.
É a história dos princípios da Igreja,
os tempos iniciais, durante os quais a
mensagem cristã começa a ser proclamada como uma doutrina nova e surpreendente que deveria transformar o
mundo inteiro. Antes de subir ao Céu
e enviar a força do Espírito, o Ressuscitado aparece várias vezes aos seus
amigos durante quarenta dias, para os
fortalecer na fé, na caridade e animá-los na esperança.
É nesta esperança que, hoje, todos os
missionários continuam a percorrer os
caminhos da «Galileia», anunciando e
baptizando no nome de Jesus.

o dia 11 de Maio de 2007 o Papa Bento XVI canonizou Frei António de
Sant’Anna Galvão, em Missa Campal a celebrar
no aeródromo do Campo de Marte, uma base aérea situada em São Paulo, Brasil
Este religioso e sacerdote franciscano nasceu em
Guaratinguetá, no Estado de São Paulo, no ano de
1739. O primeiro santo brasileiro de raiz. Seu pai, António Galvão de França, era um imigrante português,
capitão-mor da sua cidade. Sua mãe chamava-se
Isabel Leite de Barros, era filha de ricos fazendeiros
e bisneta de um famoso «bandeirante», Fernão Dias
Pais, a quem chamavam o «caçador de esmeraldas». Tinha mais dez irmãos. Passou a sua infância
na casa abastada dos pais. O pai era membro da
Ordem Terceira Franciscana.
Aos treze anos o pai quis dar-lhe uma formação cultural e humana segundo as suas possibilidades e
condição social. Para isso mandou-o para o Colégio
de Belém, na Baía, dos Jesuítas. Aí esteve durante
quatro anos, com muito proveito nos estudos e na virtude. Pensou abraçar a vida religiosa na Companhia
de Jesus. O pai, porque na altura o Marquês de Pombal movia perseguição aos jesuítas, aconselhou-o a
entrar para os franciscanos, que tinham um convento
em Taubaté, próximo de Guratinguetá. Assim fez.
Aos vinte e um anos entrou para o Noviciado na vila
de Macacu, no Rio de Janeiro. Distinguia-se pela
piedade e demais virtudes e a 16 de Abril de1761
fez os seus votos. Ao fazer a sua Profissão Religiosa
acrescentou aos três votos, por sua iniciativa própria,
a promessa de sempre defender o privilégio da Imaculidade de Maria, doutrina nessa altura ainda muito discutida, mas que os Franciscanos defendiam.
Porque julgaram os seus estudos suficientes, um
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Exmo. Senhor Frei Vítor Rafael
Espero que esta minha carta o vá encontrar de saúde, com tudo o que de bom
Nosso Senhor lhe possa conceder. Toda a
minha vida escrevi e li muito, mas ultimamente, devido aos meus afazeres, nem
tempo nem disposição tenho para escre-
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Em São Paulo havia um Recolhimento de piedosas
mulheres, as «Recolhidas de Santa Teresa». Frei António foi designado seu confessor. Mais tarde houve
que construir um outro recolhimento, para o qual ele
escreveu os Estatutos. Depois de várias peripécias,
devido ao grande número de vocações, viu-se obrigado a aumentar o Recolhimento. Durante catorze
anos cuidou dessa construção e da igreja que lhe
levou outros catorze e que foi inaugurada no dia 15
de Agosto de 1802. Frei António Galvão foi arquitecto, mestre-de-obras e pedreiro. A obra, que hoje se
chama Mosteiro da Luz, foi declarada pela UNESCO
«património cultural da Humanidade». Era homem de
intensa oração e dele se atestam alguns fenómenos
místicos, tais como êxtases, levitação e bilocação.
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Também se lhe atribuíam, ainda em vida, muitos milagres.
Por tudo quanto ele era e por tudo o que fazia, a sua
cidade de São Paulo nunca «permitiu» a transferência para outras cidades ou conventos, conforme as
necessidades da Ordem. Ele bem queria obedecer,
mas tanto as «Recolhidas», como o povo, o Bispo e
mesmo as autoridades civis apresentavam as suas
razões, e Frei António ficava «prisioneiro» na sua cidade. Uma carta do Senado da Câmara de São Paulo, ao Superior Provincial, a respeito duma possível
transferência, diz: «Este homem, tão necessário às
religiosas da Luz, é preciosíssimo a todas estas cidades e vilas da Capitania de São Paulo, é homem religiosíssimo e de prudente conselho, todos acorrem a
pedir-lho: é o homem da paz e da caridade».
Faleceu em 23 de Dezembro de 1822. A pedido do
povo e das Irmãs foi sepultado na igreja do Recolhimento da Luz, que ele mesmo construíra. Seu túmulo
tornou-se lugar de contínuas peregrinações.Em 8 de
Abril foi beatificado pelo Papa João Paulo II. Agora
chegou a vez de Bento XVI o proclamar Santo, o primeiro santo «totalmente» brasileiro. Que a sua canonização contribua para o incremento da fé naquele
país e para o surgimento de muitas vocações.
Frei Marques Novo, OFM

Ministro Provincial, Padre Vítor Melí-

que sofreu pela causa de
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Deus e de Jesus, que é a

Frei Galvão na Fraternidade Franciscana de

mesma.

Faro. Nesse dia enviou, em nome da Província,

Este perfil cristão, inspi-

saudações aos Provinciais das Províncias Fran-

rado pelas Bem-aven-

ciscanas no Brasil

turanças, contrasta com
um certo humanismo dos

«O Ministro Provincial, P. Vítor Melícias, da Província

nossos dias, e talvez de sempre. Mas ele aí está, Frei

Portuguesa da Ordem Franciscana, felicita todos os

Galvão, «o homem da paz e da caridade», elevado

Irmãos franciscanos do Brasil a propósito da canoni-

diante dos nossos olhos como um desafio e ideal

zação de Santo António de Sant`Ana Galvão. Frade

para a humanidade e uma resposta de felicidade, no

franciscano, o primeiro santo nascido brasileiro na

seguimento de Jesus Cristo.

história, um modelo que se nos propõe à contempla-

Por tudo isto, congratulamo-nos com os nossos ir-

ção, a nós que peregrinamos neste mundo.

mãos franciscanos no Brasil, herdeiros de tão mara-

Homem pobre segundo o espírito, que escolheu ser

vilhosa herança evangélica, e a eles nos associamos

pobre pelo Reino de Deus, misericordioso, com fome

jubilosamente, em espírito de comunhão fraterna.

e sede de justiça, humilde, puro de coração, pacífico,

Paz e Bem! »

ver. Como hoje é o «Dia da Liberdade»,
dei comigo num acto de liberdade, a escrever no trabalho! O que, diga-se, em abono
da verdade, é óptimo!

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

ano depois deram-lhe a ordenação sacerdotal. Foi
então mandado para o Convento de São Francisco,
em São Paulo, a fim de aperfeiçoar os seus estudos
de Filosofia e Teologia e exercitar-se no apostolado.
Data dessa época a sua «entrega a Maria» como seu
«filho escravo e perpétuo», consagração mariana assinada com o seu próprio sangue em 9 de Novembro
de 1766. Terminados os estudos foi nomeado Pregador, Confessor de seculares e Porteiro, cargo este
considerado muito importante devido ao contacto
com as pessoas e ao apostolado daí resultante, bem
como pelo atendimento aos pobres.

Passemos ao que me leva a escrever estas duas linhas. Em 1º lugar para pagar as
assinaturas do «Missões Franciscanas»
que, não sei como, estão atrasadas! Agradeço que se paguem das assinaturas da
minha mãe… de Amora; a minha … de
Amora; dos meus irmãos … da República
da África do Sul, ... de Vila Nova de Famalicão e … de Póvoa de Santa Iria. Para o
efeito envio a importância de 100,00 €, referente aos anos de 2007 e 2008. Igualmente envio 50,00 € para o envio de jornais para Missionários espalhados pelos
20 países de todo o mundo.
Passando ao 2º ponto: no cheque que em
anexo junto, gostaria que a importância de
150,00 € fosse para a ajuda das 25 chapas
e pregos para o Frei Paulo Luís Constantino (Zambézia), onde estive a cumprir o
serviço militar nos longínquos anos de
1971 a 1974. Sinto muita saudade dos
«manamachuabos», julgo que seja assim
que se escreve, pois ainda me lembro de
muitas palavras moçambicanas, tanto no
dialecto «ronga» como noutros entre os
quais o «chuabo».
Avançando, o meu próximo modesto donativo é para a Guiné-Bissau, com destino
aos Leprosos de Cumura (50,00 €). Igual-

mente envio 50,00 € para peças, parafusos e todas as boas vontades do mundo
para a missão do Gungo (Angola). Por fim,
e para perfazer a totalidade do cheque em
anexo, no valor de 500,00 €, faltam 100,00
€, que o Frei Vítor Rafael fará o favor de
destinar para o que achar por bem.
É engraçado como, passados 33 anos, regressando aos longínquos anos de 70, me
vejo agora a escrever novamente. Na altura, quase sempre semanalmente para a
minha querida mãe, que me cumulava
com muitos mimos e muito dinheiro! É duplamente engraçado porque não escrevia
nem uma terça parte e quando chegava
mais ou menos ao meio da página começava a letra a crescer para preencher o
espaço das despedidas! Hoje passa-se o
contrário e até passei para as costas da
folha! Mas parece-me que fico por aqui.
Agradeço-lhe do fundo do coração que
tenha paciência para ler estas linhas e
desejo-lhe tudo de bom para todos os
Missionários Franciscanos. Sempre me
impressionaram os Missionários porque
conheço bem as privações e necessidades
que passavam na altura (1960-1976),
como sei que hoje também passam.
Termino enviando-lhe cumprimentos de
minha mãe. Com estima e consideração
me despeço, Atenciosamente
CL - Lisboa
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JORNADAS MISSIONÁRIAS NACIONAIS - 2007

O Futuro da Missão Ad Gentes perspectivas para o Séc. XXI
As Jornadas Missionárias Nacionais vão realizar-se, de 14 a
16 de Setembro, no Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima, com
o tema «O futuro da Missão Ad Gentes. Perspectivas para o
Século XXI». Estas Jornadas serão um evento privilegiado
para lançar o Congresso Missionário Nacional a realizar em
2008. A organização é da responsabilidade da Comissão Episcopal de Missões, das Obras Missionárias Pontifícias e da Comissão Missões CIRP
A primeira conferência, na noite do dia 14, será proferida por Isabel Varanda, com o tema «O Século XXI, terra de Missão».
A manhã do Sábado, dia 15, começa com Manuel Augusto Ferreira, que abordará o tema: «Os caminhos da Missão no Século
XXI». De seguida, M. Manuela Carvalho falará de «A Igreja Local
no coração da Missão».
De tarde haverá um painel: «Experiências de Missão Ad Gentes
na Igreja Local», seguido de uma conferência de D. Carlos Mo-

reira Azevedo: «Missão e Comunhão das Igrejas Locais». A noite
será preenchida por um convívio missionário.
No Domingo, Juan Ambrosio falará de «A Missão dos Leigos no
mundo de hoje». O P. Manuel Durães coordena o espaço «A caminho do Congresso Missionário Nacional 2008».
A tarde será preenchida com um painel sobre «A Missão partilhada do Povo de Deus». A Eucaristia, presidida por D. Manuel Neto
Quintas, Presidente da Comissão Episcopal de Missões, e a apresentação das Conclusões encerram as Jornadas.
As inscrições (15,00 € só inscrição, 70,00 € com alojamento, para
adultos e 30,00 € para jovens) devem ser enviadas, com o cheque, até 5 de Setembro, para o Secretariado das Jornadas Missionárias: P. Manuel Durães, Rua Ilha do Príncipe, 19 –1170-182
LISBOA. Para mais informações: tel. 218148428; fax 218139611;
e-mail: missio.omp@netcabo.pt e consultar em www.opf.pt
P. Manuel Durães Barbosa CSSp

COOPERAÇÃO MISSIONÁRIA
Projectos União Missionária Franciscana - ASPAA

O

«Missões Franciscanas», em
colaboração com a União Missionária Franciscana, apresenta, de
novo, neste ano 2007, os Projectos
que os jovens missionários franciscanos da Associação de Solidariedade Portugal-África e Amigos (ASPAA)
estão a preparar para as missões de
Moçambique e Guiné-Bissau
LEPROSARIA DE CUMURA
Situada na Missão Católica de Cumura
(Guiné-Bissau), a Leprosaria de Cumu-

ra dispõe de um laboratório de análises,
bem como dos serviços de fisioterapia,
oftalmologia, lavandaria, sapataria, nutrição e dietética, sempre em ligação
com as necessidades dos doentes hansenianos. Está ao cuidado dos Missionários
Franciscanos.
A doença deverá ser tratada com dignidade. É preciso ajudar, cuidar e acompanhar aqueles que sofrem, levá-los a
ultrapassar a doença ou a apoiá-los nos
momentos difíceis.

KUNFUNDIÇA 2007
Realiza-se no Chimoio-Moçambique e
procura ajudar os professores locais a
superar as suas dificuldades na área do
ensino.
Este ano vão ser apoiados três Jardinsde-Infância (Patinhos, Criança Feliz e Nilza na Soalpo), duas escolas do Primeiro
Ciclo (Escola Santo António e Criança
Feliz) e o Lar de São Gabriel (órfãos da
Sida e Meninos da Rua). Procura-se assim rentabilizar os espaços existentes e
contribuir para uma melhor educação.

UMA ASSINATURA
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!

É preciso transmitir o saber. A educação
é a maior riqueza que se pode dar a um
povo. Para que os povos saibam construir
o futuro é preciso saber estar, saber fazer
e saber ser.
Como sempre, contamos com a vossa
colaboração. Faça a sua transferência
bancária para o BPI (pelo NIB 0010 0000
26140490002 14) ou envie-nos por carta
vale de correio ou cheque dirigidos a:

MISSÕES FRANCISCANAS
PROJECTOS ASPAA
Rua dos Mártires, 1 – Apartado 1021
2401-801 LEIRIA

EM MEMÓRIA

Frei Manuel Ferreira Guimarães, OFM
Natural de Taíde (Póvoa de Lanhoso), onde nasceu a 26 de Junho de
1918, Frei Guimarães, como era
por todos conhecido, entrou na
Ordem Franciscana no, então, Colégio de Montariol no ano de 1950,
contando 33 anos de idade.
A 14 de Agosto de 1951, foi admitido ao Noviciado, tendo feito profissão de votos temporários a 15 de
Agosto de 1952 e votos solenes e
perpétuos a 15 de Agosto de 1955,
também em Varatojo. Até as forças o permitirem, serviu a Ordem
Franciscana como cozinheiro e
porteiro, nas diversas Casas da
Província por onde passou, tarefas
que desempenhou com eficiência,
solicitude e espírito de serviço.
Foi irmão exemplar no amor ao trabalho; no desprendimento dos bens
materiais e amor à pobreza; na oração e intimidade com Deus; no encanto e alegria com que viveu a sua
vocação de Irmão Menor.

companheiro de viagem no seu
«peregrinar» da vida, cumprindo com devoção o que ultimamente muitas vezes dizia:
- «Já que não tenho forças para
trabalhar, agora a minha missão
é rezar!».

Nos últimos dois anos de vida, já
no recolhimento da enfermaria,
foi irmão «mais velho» que soube
apontar caminhos de simplicidade,
desprendimento dos bens materiais,
zelo apostólico e sentido de itinerância e peregrinação, personalizado
nos passeios diários pelos longos
corredores da casa, enquanto nos
seus dedos ressequidos deslizavam as gastas contas do terço, fiel

Contava 88 anos de idade e 55
de vida religiosa quando, serenamente, Frei Guimarães partiu
para a Casa do Pai, no dia 7 de
Março de 2007, com a mesma
simplicidade, desprendimento
e «encanto» com que, 57 anos
antes, entrou na Fraternidade
de Montariol para dar os primeiros
passos na Ordem Franciscana.
E partiu, balbuciando as palavras
que sempre quis dizer na derradeira
hora da partida:
- «Obrigado, Senhor, porque me salvaste!»
Frei Henrique Perdigão, OFM
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Neste mês de Maio vamos lembrar mais alguns anos de vida do nosso «Missões Franciscanas». No mês de Abril folheámos até ao
ano de 1977. Como no próximo mês, a 13 de
Junho, completa 70 em que viu a luz, vamos
deixar para então os últimos dez anos (19972007), aproveitando também para fazer uma
avaliação dos anos mais recentes. Assim,
neste mês de Maio, vamos lançar o nosso
olhar para os anos de 1978 até 1996. Será
um saltear de páginas que nos recordam
«vidas em missão». Para além de o jornal,
neste período, ter de novo alterado o frontispício, também mudou de formato, ficando
mais pequeno
Em Novembro de 1978 o jornal dá realce aos 50
anos do regresso dos Franciscanos ao Convento de Varatojo. Citamos uma pequena parte do
artigo:
«Surge finalmente o ano de 1928, que marca
o início da 3ª fase na vida do Convento. Constrangidos a deixar suas casas, a partir de 1910
muitos religiosos franciscanos refugiam-se no
estrangeiro, onde encontram clima propício para
viver o seu ideal. Intimamente ligado à «Província
Portuguesa da Ordem Franciscana» ficou o Colégio de Santo António, em Tuy (Espanha), onde
simultaneamente chegaram a funcionar os cursos
de Preparatórios, de Filosofia e de Teologia. Passados os tempos conturbados da República, com
o novo regime instalado em Portugal a partir de
1926, começou-se seriamente a pensar na possi-

bilidade do retorno à pátria, deixando o «exílio».
Por outro lado, o próprio Governo mostrava-se
disposto a subsidiar a formação de futuros missionários, desejando, porém, que tal subsídio fosse
investido em Portugal e não no estrangeiro (…).
O P. José Pedro Ferreira, natural de Varatojo,
que desempenhara papel relevante por ocasião
do advento da República, ao zelar pelas preciosidades do Convento da sua terra, achou que a
oportunidade era magnífica para no mesmo se
reatar a vida religiosa franciscana. Com a valiosa
colaboração do confrade P. Augusto de Araújo,
conseguiu que a referida portaria fosse anulada.
E, graças à interferência de ambos, com data de
15 de Outubro de 1928, saía um novo decreto
pelo qual se cedia às Missões Franciscanas Portuguesas o extinto Convento de Varatojo e cerca
anexa e todas as suas dependências».
Seguindo numa linha de comemoração, também
no mês de Dezembro «Missões Franciscanas»
fez referência aos 50 anos do, então, Colégio de
Montariol. Nesta notícia se alude às celebrações
que se realizariam no dia 10 de Dezembro de
1978, historiando as vicissitudes por que passou,
durante 50 anos (1928 a 1978), toda a actividade
desenvolvida no Colégio ou a partir do Colégio,
sem esquecer a assistência espiritual prestada
à fraternidades da Ordem Terceira e Juventude
Antoniana e a irradiação apostólica desenvolvida
em Braga e todo o norte do País.
Alguns números de 1981 fizeram referência ao
750º aniversário da morte de Santo António, padroeiro universal da União Missionária Franciscana. O Conselho Permanente do Episcopado
Português publicou nesse ano uma Nota Pastoral
sobre a efeméride, de que respigamos algumas
linhas do número de Julho:
«Ao celebrarmos agora o 750º aniversário
da morte de Santo António, parece-nos ver como
que consubstanciados nele os traços mais relevantes da Pátria lusitana.
Primeiro, a sua fé cristã: foi a fé cristã que,
desde o princípio, deu sentido à sua vida. Ela
constitui como que o alicerce em que assentou
toda a sua existência. Depois, a humildade e a
simplicidade, que, à semelhança dos “pobres de
Israel”, a que a Virgem Maria se referiu no “Mag-

nificat”, e na escola de Francisco de Assis, põe
a confiança, mais do que no próprio valimento,
em Deus, na sua luz e na força do seu braço. A
seguir, o espírito ecuménico, capaz de se adoptar
aos vários climas, de entrar em contacto fraterno
com outras gentes, outras culturas e modos de
viver. De Santo António de Lisboa, disse o Papa
Leão XIII que ele era o Santo de todo o mundo.
Por fim, o ideal missionário: a mão de Deus desviou Santo António da rota da África para o encaminhar ao coração da Europa. Mas o seu exemplo e a sua primeira intenção não ficaram sem
resposta. Outros missionários, partindo donde ele
partiu, tomaram em suas mãos o mesmo ideal de
levar a outros povos a luz do Evangelho.
Numa hora em que se encerra um largo e
glorioso período da sua história, a Pátria portuguesa precisa de reencontrar as linhas da sua
identidade. Cremos que elas estão corporizadas,
de maneira nunca entre nós igualada, na figura
de Santo António de Lisboa, que Portugal venera
como um dos seus padroeiros».
Para celebrar os 50 anos da chegada dos Franciscanos à Guiné-Bissau, o Jornal publicou uma
edição especial no mês de Maio de 1982. Vamos
recordar breves passagens da notícia então publicada:
«No dia 3 de Março pela manhã chegou o
Rev. mo P. Geral da Ordem Franciscana, Fr. John
Vaughn, acompanhado do Rev.do P. Provincial
dos Franciscanos Portugueses, Fr. Mário Pereira
da Silva. Aguardavam-nos no aeroporto o Sr. D.
Settimio Ferrazetta (Bispo da Diocese), em representação do Governo da Nação constituída pelo
Sr. Eng. Mário Cabral (Ministro da Educação), a
Sr.ª D. Esperança Robalo (Director Geral do Instituto de Amizade) e a Sr.ª D. Luísa Pereira Borges
(Director Geral da Cultura), e muitos missionários
e missionárias».
De seguida o Missões Franciscanas descreve em
pormenor como se realizou a «Sessão de boas
vindas» no dia 4 de Março no cinema da UDIB
(União Desportiva Internacional de Bissau), sob
a presidência do Ministro Geral da Ordem Francicana, com a presença do ministro da Educação,
do ministro da Cultura, do Bispo da Diocese, do
Provincial dos Franciscanos Portugueses, do Su-

perior Regional dos Franciscanos Portugueses e
do Pe. David de Azevedo, que foi o conferencista
da Sessão.
Foram muitos os que dirigiram a palavra nesta
sessão solene. De realçar as palavras do Ministro
da Educação Nacional, Engenheiro Mário Cabral,
que, a certa altura, com clareza e lógica frisou que
o Governo da Guiné-Bissau, sendo um governo
democrático e laico, tem orgulho em respeitar a
liberdade religiosa dos cidadãos do seu país, seja
qual for a religião que abracem, e em reconhecer
os bons serviços de ordem social ou cultural que
as igrejas ou religiões prestem ao povo da GuinéBissau.
Por esta altura, a Igreja em Moçambique, depois
de momentos difíceis, começava a dar sinais de
maior vigor e vitalidade. Em 1983 escrevia um
missionário no número de Outubro:
«A campanha anti-religiosa agitou consideravelmente a Igreja, sacudiu os ramos secos e
quebrou os ramos mais tenros, que ainda não
possuíam consistência suficiente para aguentar o
impacto da tempestade.
Mas a Igreja aguentou com firmeza e permanece de pé, mais vigorosa do que antes. Uma
nota característica desta fase é que os leigos
tomaram consciência mais viva da sua vocação
cristã e das suas responsabilidades sociais e patrióticas.
Razão tinha o Papa João Paulo II quando, em
Setembro de 1982, disse aos Bispos de Moçambique: “Alegra-me sumamente ver em Moçambique uma Igreja viva, aberta e atenta aos grandes
desafios do momento.
De facto, neste curto prazo, a Igreja fez uma
importante caminhada na evangelização do povo,
na organização dos seus quadros, na metodologia da catequese e na adaptação da liturgia à
cultura moçambicana, aproveitando o que nesta
há de válido para exprimir os valores evangélicos.
Foi um passo de incontestável valor para o estabelecimento definitivo da Igreja nestas terras».
Efectivamente, podemos ver e acompanhar pelos relatos que pouco a pouco as coisas se foram
normalizando no que diz respeito às missões.
Com certa lentidão algumas igrejas foram re-

REMADORES CONTRA A CORRENTE

10 Mil no «Fátima Jovem 2007»
que teve dois momentos marcantes: a chegada da imagem de
Nossa Senhora de Fátima e a entrega do Círio e da Cruz Ecuménicos, trazidos do Algarve. Este
espaço celebrativo foi mariano e
ecuménico.
O Terço e a Procissão de Velas,
no altar do recinto, abriram uma
noite bem completada por uma
oração com dinâmica de Taizé,
também marcada pelo ecumenismo, uma vez que a unidade dos
cristãos foi o tema central.

FÁTIMA JOVEM 2007
JUNTOU, A 5 E 6 DE
MAIO, CERCA DE 10 MIL JOVENS
DE TODO O PAÍS. PORQUE CADA
DIOCESE TEM A SUA COR, FÁTIMA TEVE UM FIM DE SEMANA DE
AUTÊNTICO ARCO-ÍRIS

O início da tarde de sábado foi
organizado por Dioceses. Em diversos pontos de Fátima, grupos
animaram ruas e praças, com
cânticos, danças e dinâmicas
de convite a participar nesta Fátima Jovem. Esta iniciativa teve

o nome de «Novas plataformas
de Evangelização» e congregou
muitos jovens.
O Centro Pastoral Paulo VI foi
pequeno demais para acolher um
tempo de encontro e celebração

A Eucaristia de Encerramento, no
domingo, foi presidida por D. Ilídio Leandro, Bispo de Viseu, com
a participação de largos milhares
de pessoas. A homilia começou
com uma saudação directa aos jovens, a quem D. Ilídio propôs Ma-

ria como Mãe e Modelo de vida.
O presidente convidou os jovens
a um compromisso pela renovação da terra. O Evangelho do dia
propunha uma estratégia: o Amor
para construir uma sociedade renovada. Não há que ter medo de
remar contra a corrente.
Uma grande encenação, com todas as bandeiras das dioceses e
Movimentos, foi o momento alto
do envio. Um grupo de jovens,
com guitarras, cantou o hino deste
Fátima Jovem: ‘Toma a tua Cruz
e segue-Me / Vive sem medo de
te dares/ Toma e tua Cruz e segue-Me/ Já que tens tanto para
dar!’ Viu-se na assembleia uma
enorme mancha branca feita com
os lenços/cachecóis, símbolo do
Fátima Jovem 2007.
Tony Neves, CSSP
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abertas ao culto. Desta vez foi no sul de Moçambique em 1986:
«Foi no dia 4 de Dezembro que, após vários
pedidos feitos pelos cristãos da área de Mangunze, e dentro dum plano elaborado pelas autoridades, as Estruturas político-administrativas entregaram oficial e publicamente o templo de São
Benedito dos Muchopes à Comunidade cristã.
Para a cerimónia foi convidado o povo, que acorreu em grande número e expressou à sua maneira, cantando e dançando, a alegria por poderem,
de futuro, ter lugar condigno para celebrarem a
sua Fé.
Com a entrega desta igreja, ficam abertas ao
público todas as igrejas que haviam sido encerradas ao culto anos atrás, à excepção da Missão
de Messano, que aguarda o fim do ano lectivo,
pois tem funcionado como camarata do Internato
da Escola Secundária ali existente».
Foi notícia de primeira página, no jornal de Outubro de 1988, a visita do Papa João Paulo II a
Moçambique. Apenas algumas linhas do seu discurso à chegada a Maputo:
«Venho até vós como Bispo de Roma, como
Vigário do Príncipe da Paz, Jesus Cristo, para
Quem todo o homem é um irmão que deve ser
amado, respeitado e amparado. É por conseguinte uma visita pastoral, como as que tenho vindo
a fazer a tantos outros povos, que amo com e no
amor de Cristo.
As minhas palavras e intervenções serão dirigidas em primeiro lugar aos fiéis da Igreja Católica, para os confirmar e estimular no empenho
consciente de viverem como filhos de Deus, comprometidos nesta sociedade. Mas elas dirigem-se
também a todos os Moçambicanos, sem distinção, para lhes repetir a mensagem: o amor existe;
ninguém pode viver bem sem amor; é possível a
civilização do amor».

pequena aldeia de trinta moradias: várias para
catequistas, uma outra para sacerdotes e mais
uma para irmãs religiosas; com uma igreja, salas de aulas para adultos e para crianças, posto
sanitário, cantina, com terrenos de sequeiro e regadio, destinados ao cultivo de cada família, que
frequenta o Centro, pelo espaço de três anos. É o
lugar de formação de famílias cristãs que, depois
de um tirocínio, regressam às suas terras de origem para dirigirem e formarem as comunidades
cristãs na vasta área da diocese de Inhambane.
Nesse dia 22 de Março havia 15 famílias, 1
sacerdote e três religiosas. Os assaltantes entraram e em pouco tempo massacraram à catanada
7 catequistas e 16 mulheres e crianças. Os seus
corpos ficaram esquartejados dentro e fora das
casas. O sangue destas vítimas inocentes ficou
a regar o terreno, donde deveriam partir para Moçambique os mensageiros da reconciliação, da
paz e do amor. Nas trevas da noite os novos Herodes, com o coração cheio de ódio, passaram pelo
Guiúa e fizeram correr sangue de inocentes».
Passados todos estes anos ainda se podem ver
as campas destes mártires que ficaram sepultados em Guiúa. Graças a Deus que a guerra
acabou já vai para 15 anos e as coisas mudaram
para melhor.
A igreja de Moçambique por onde muitos anos os
missionários portugueses trabalharam continua à
nossa espera. Pela oração e ajuda material colaboremos, quanto possível, com os missionários
franciscanos aí presentes.
Frei Vítor Rafael, OFM

GUAPI CAUCA - COLÔMBIA

FUNDAMOR agradece

R

ecebemos do Frei
Gabriel Gutiérrez a
seguinte carta de agradecimento que, sendo
extensiva a todos os
nossos leitores e benfeitores, publicamos em
fraterna comunhão
Frei Vítor Rafael,
Paz e Bem!

Recebe uma saudação fraterna neste tempo
maravilhoso da Páscoa em que Cristo ressuscitou vencendo as amarras da morte.
Graças aos bons ofícios do Frei Carlos Arturo
Restrepo, Definidor Provincial e Ecónomo da
nossa Província, recebemos a importância
de 1.500 Dólares Americanos (3.205.230
pesos colombianos), provenientes da União
Missionária Franciscana de Portugal, para os
idosos do Centro de Atendimento Integral
ao Serviço do Adulto Maior «San Joaquim e
Santa Ana», de Guapi Cauca - Colômbia.
Os irmãos franciscanos da Província da Santa Fé de Colômbia criaram a Fundação Franciscana da Amor (FUNDAMOR) como um
meio de exercer o ministério ao serviço dos
pobres, particularmente dos mais necessitados entre a população afro descendente que
habita esta zona do país.

«Dia 22 de Março de 1992. Terceiro Domingo da Quaresma. Tinham batido as 2 horas da
manhã. Pelo escuro da noite e antes que o dia
despontasse, um bando de terroristas, armados
de metralhadoras e catanas (uma espécie de punhais), entraram no Centro Catequético do Guiúa,

Que a comunicação cristã dos bens nos faça
seguir os passos da comunidade primitiva
dos cristãos, que tinham um só coração e
onde ninguém passava necessidade (Act.
4,32-27).
A minha passagem pela Província dos Santos Mártires de Marrocos de Portugal, especificamente na Custódia de Santa Clara de
Assis de Moçambique, me une sensivelmente aos irmãos que compõem estas entidades, a quem devo o fortalecimento da minha
vocação missionária.
Muito obrigado em nome de Deus pela vossa
altíssima generosidade para que nossos povos tenham vida.

Frei Gabriel Gutiérrez Ramírez, ofm
Guardião e Representante legal de FUNDAMOR

Crianças colombianas - utentes da «Fundação Franciscana do Amor»

UMA OFERTA OPORTUNA
vivências na Missão

Ao fim da tarde, chegam-me algumas
cartas. Uma delas é do meu bom amigo
João Pereira, de Braga. Abro-a de imediato. Informa que posso dispor de mais
quarenta contos para as muitas despesas da Missão. Beijei a carta e dei graças
a Deus. Que bom! É que no dia seguinte
eu ia visitar uma pequena comunidade
cristã, lá bem no interior, uma comuni-

os que contigo colaboraram para que este
projecto se tivesse realizado.

Fraternalmente.
Queremos agradecer-te a ti, Frei Vítor, pelo
teu gesto caritativo a favor dos irmãos mais
necessitados da nossa pátria e por sua vez
tornar extensivo este agradecimento a todos

O «Missões Franciscanas» de Maio de 1992
dava-nos a triste notícia do grande massacre dos
catequistas em Guiúa, em Inhambane (Moçambique). Um bando de terroristas viera pela noite
assassinando 7 catequistas e 16 mulheres que se
encontravam em formação. O nosso Jornal fez a
seguinte descrição:

Daquela vez foi mesmo no momento oportuno. A vida é cheia de surpresas. Muitas delas são mesmo
para esquecer. Mas também acontecem surpresas agradáveis. E nada
acontece por acaso. Tudo tem o seu
«porquê». O difícil muitas vezes é
descobri-lo. Não somos senhores da
vida nem do futuro, embora algumas
coisas também dependam da nossa
vontade e acção

Aqui sobrevive-se em condições infra-humanas

dade muito pobre, pobre materialmente
e pobre na sua capacidade de organização. Carecia de melhores Animadores.
As pessoas mais válidas não se ficavam
por ali. Emigravam à procura de melhores condições de vida para a família. E os
que ficavam tinham mesmo de se entender e governar com a sua pobreza.
No dia seguinte lá cheguei. Como
habitualmente, recebido com palmas,
cantos e danças. Após os cumprimentos,
iniciou-se a reflexão, por grupos e orientada por Animadores levados da Missão.
Depois as Confissões, seguidas da celebração da Eucaristia. No final de tudo,
tempo para a partilha de informações, da
Missão, da Diocese, do País e da Igreja
Universal. Ali não há televisão nem jornais, nem revistas. Apenas um ou outro
rádio, que capta os ondas da Emissora
Nacional. E então há que informar, para
melhor formar.
Foi neste tempo de diálogo e informação que apresentaram o seu pedido,
de que eu já tinha conhecimento. Fizeram-no com pouca convicção, por já saberem que eu lhes iria responder negativamente, pois não tinha dinheiro. Mas
sempre se encheram de coragem e apre-

sentaram o pedido. Precisavam de umas
quarenta chapas de zinco para cobrir a
capela, uma pequena e humilde barraca/
capela, que muito desejavam construir.
Uma capela que durasse uns oito ou dez
anos sem precisar de nova cobertura de
capim. Uma capela feita com estacas que
iriam cortar no mato e depois cobririam
com as chapas que eu lhes comprasse e
ali trouxesse ou fizesse chegar. Uma capela coberta com chapas de zinco, resistente aos dentes devoradores da formiga
“muchém”. Estes pedidos sempre me entristeciam e faziam sofrer muito, porque
eu via que acreditavam e confiavam em
mim. E na maioria dos casos eu não lhes
podia valer, por não dispor de condições
económicas para tal.
Mas desta vez valeu a pena fazer o
pedido. Disse-lhes que Deus estava com
eles. Eu na véspera tinha recebido uma
oferta de quarenta contos de Portugal, o
suficiente exacto para as quarenta chapas de zinco. Que alegria! Palmas, vivas,
saltos, danças, uma euforia incontida! E
uma oração sentida, deles e minha, pelo
bom irmão e amigo Sr. João Pereira.
Frei Jorge Chaves, OFM

Peregrinação Franciscana
Fátima - Outubro 2007

DIA 5
«Festa Franciscana» - 21H00

DIA 6
«Capítulo das Esteiras» - 10H00
«Purificação da Memória» - 15H00
(Celebração da Misericórdia e Oração)

Eucaristia - 18H00
(D. António Marto, Bispo de Leiria-Fátima)

Terço na Capelinha e Procissão - 21H00

DIA 7
Terço na Capelinha, Procissão - 10H00
Eucaristia no Recinto - 11H00
(Mons. Gianfranco Agostino Gardin
Secretário da Congregação IVCSVA)
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UM AFRICANO NA EUROPA

Missionário Africano fala sobre a evangelização do «velho Continente»
Hoje já não se é missionário só
nos países pobres. Os caminhos da missão vão em todas
as direcções, do norte ao sul e
vice-versa. Frei Benjamin Kabongo, natural do Congo e enviado para Bruxelas, conta-nos
como é possível testemunhar o
Evangelho num contexto diferente do africano
Fica surpreendido ao saber que
muitos missionários africanos são
enviados aos países europeus? Já
não deve ficar, porque o missionário é chamado e enviado não para
ocupar um território, mas para ir
ao encontro das pessoas, para
se inserir no meio de um povo e
numa cultura onde o Evangelho
de Jesus não seja ainda conhecido ou foi esquecido e onde a sua
prática foi abandonada ou mesmo
negada. Por isso mesmo a Europa
pode ser lugar de missão «ad gentes», e também à Europa chegam
missionários de outras culturas.
Apresentamos hoje, aqui, o testemunho vivo contado pelo Frei
Benjamin, anotando as diferenças, sem negar as dificuldades
de ser missionário na Bélgica. O
seu testemunho é-nos dado a partir da premissa: «as sementes da
fé depositadas em terra africana
não morreram, os seus frutos começam a vingar e a Igreja do ocidente pode recolher alguns. Ontem, a missão era uma conquista
territorial, a criação de estruturas
da Igreja num movimento unidireccional. Hoje, há movimentos em
várias direcções, que tornam possível o encontro dos povos e das
culturas».

«Neste caminho de encontro» prossegue Frei Benjamin - «a primeira surpresa é a do clima e das
estações do ano: a vitalidade da
primavera, com o regresso do canto das andorinhas; o verão cheio
de sol, que aquece os corações e
motiva para a festa; o outono que
convida à hibernação; e por fim o
Inverno, que nos faz viver em casa
e conduz alguns à depressão.
Tudo isto convida a uma pastoral
organizada em função do ritmo
das estações ».
O missionário, que vem da África
para a Europa, deve logo inicialmente contar com a diferente concepção da cultura: não tão intensa
na transmissão oral de conteúdos
e valores, mas como documentação, escrita: «Venho de uma cultura de oralidade e chego a uma
cultura que privilegia a dimensão
escrita. De uma África da espontaneidade a uma Europa da liberdade, de uma África da explosão
da fé e do sorriso, a uma Europa
empobrecida na fé, onde a “modernidade” e “secularização” são a
“palavra-chave”. Mesmo assim, lá

o Evangelho é ainda encontro de
povos, de culturas, com os seus
problemas, sem um juízo apressado, sem condenações, mas
com respeito. O comboio da vida
corre à velocidade de uma estrela
cadente. Aqui, ao contrário, o turbilhão do fazer sempre mais conduz-nos a um ciclo sem paragem
de “agendas preenchidas” e cria
uma espécie de contaminação interior».
Um observador, assim como o Frei
Benjamin, capta uma das possíveis orientações de uma sociedade como a europeia, que aposta
ao máximo na eficiência, em detrimento da humanização e do encontro. Num quadro assim, como
se pode testemunhar o evangelho? - pergunta.
«A Europa é uma sociedade de
grandes contrastes, de liberdade,
de progresso técnico e de grandes
desvios: individualismo e solidão.
No centro da sua grandeza revela-se uma sociedade desumanizada com a prevalência crescente de seres feridos, destruídos,

Europa de majestosas igrejas desertas...

sem referências e perdidos
na solidão. A competição das
performances e a pressão da
excelência são o objectivo de
muitos. É preciso ser a todo o
custo o melhor, pontuar na eficácia. Mas à força de olhar tão
alto, corre-se o risco de ignorar os próprios limites. Os mais
fracos caem em depressão. O
recurso a drogas e estupefacientes, ao sexo, a fixação
pelo dinheiro, tornam-se para
muitos a negação dos próprios limites. A derrota nas suas diferentes formas já não tem lugar. Assim
se experimenta o prazer de um
caminho sem dificuldades rumo à
autodestruição, como por desconfiança antecipo os próprios limites
e experimento uma forma de liberdade. Mas a humanidade neste
processo lança um forte apelo e
declara que ser missionário neste
contexto significa ser disponível,
escutar, confortar, acompanhar
com a doçura do Evangelho.
As igrejas esvaziam-se e a fé perde velocidade. Resistem felizmente magníficos edifícios semelhantes a vestígios de uma civilização
religiosa em decadência». Para
os poucos que frequentam ainda
celebrações curtas, quanto mais
breves melhor. Um minuto a mais
basta para provocar uma crise de
stress, nada daquilo a que Frei
Benjamin vinha habituado de África. «Em África a liturgia desenvolve-se aos passos da dança e do
canto, distribui-se num tempo de
várias horas, as pessoas experimentam a alegria de estar juntas
na igreja o mais tempo possível.
Enfrentam-se e colocam-se ques-

Nós por cá - ao jeito de balanço...
Acabo de regressar a Portugal, depois de oito meses em Angola no
apoio à criação da Missão do Gungo e na construção da nossa casa
nos arredores do Sumbe.

A minha missão, agora deste lado, é
continuar como pároco de Regueira
de Pontes e a coordenar este gru-

Frei Vincenzo Brocanelli,OFM
Tradução: Frei Álvaro Silva, OFM

po missionário Ondjoyetu para que
possa dar o apoio aos nossos missionários que estão em Angola.

de todos os que contribuíram para
ele) e a casa onde temos vivido (no
primeiro andar).

Segue uma foto tirada no passado
Domingo, 25 de Março, onde estamos nós os quatro, o nosso jipe (e
quando digo «nosso» quero dizer

Cumprimentos para todos vós e não
se esqueçam de continuar a apoiar
esta missão.

Como pode colaborar
com o trabalho dos Missionários Franciscanos?

Pe. Vítor Mira

Confesso que era meu propósito
partilhar convosco algo mais do que
foi a missão durante o tempo que lá
estive, mas não deu. Pode ser que
agora venha a partilhar algumas recordações. Vamos ver se o tempo e
a inspiração o permitem.
Já deste lado, quero agradecer o
vosso apoio que se materializou de
vários modos. Mas a missão continua. O P. David, a Sónia e a Vera
continuam o seu trabalho no Sumbe e no Gungo. Esperamos que vão
dando notícias. Recordo o nosso
blog www.ondjoyetu.blogspot.com

Os jovens são uma espécie rara e
são mais ou menos praticantes. O
fim da catequese coincide com o
fim dos estudos elementares e termina com o crisma: os jovens obtêm assim um diploma em matéria
religiosa. Depois, passado algum
tempo, deixam a Igreja e dizemlhe adeus. Acidentalmente pedem
o matrimónio, esporadicamente o
baptismo para os filhos e talvez
mais o funeral. É preciso dizer que
a fé está em crise. Mas, paradoxalmente, cada crise é um lugar
de renovação. Ser missionário é
ainda partilhar as angústias deste
povo de Deus e enfrentar com ele
o futuro com a coragem da esperança.

SEJA M
MISSIONÁRIO
ISSIONÁRIO
COM OS FRANCISCANOS

ANGOLA - MISSÃO DO GUNGO

Olá, amigos!

tões muitas vezes inéditas e insólitas. Um dia alguém escreveu
para a paróquia onde trabalho a
pedir um certificado de abolição
do baptismo e excomunhão, porque já não acreditava no baptismo
que tinha recebido. Coloca-se tudo
em questão no campo da fé e isso
dá-lhe um estatuto ainda menos
evidente».

•

•

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
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MISSÃO HUMANITÁRIA NO PAQUISTÃO

Quando a água chega num grande saco
Em Outubro de 2005 um
terramoto devasta algumas
regiões de Kashmira. Para
os voluntários o problema
era encontrar água para o
hospital e para os desalojados. Numa zona montanhosa as fontes não faltavam,
mas só num grande saco,
com capacidade para 15 mil
litros, a água pôde chegar
ao hospital e às pessoas
Uma catástrofe: 73.000 mortos, 70.000 feridos, 3,3 milhões de desalojados - números duros que descrevem
cruelmente o que foi o terramoto de 8 de Outubro de
2005. Um terrível abalo sísmico devastou parte do território
da Kashmira paquistanesa, de
modo particular as províncias
de Muzafarabad e de Bagh. No
dia 10 de Outubro partimos,
de Milão, em missão conjunta
com os meus colegas dos Médicos sem Fronteiras, para a
zona do desastre.
O meu trabalho era o de garantir a distribuição de água
potável aos sobreviventes e
às estruturas de emergência
que estavam a tentar evitar
o colapso do sistema higiénico de saúde devido ao sismo
se transformasse numa fonte

subsequente de possíveis contaminações e epidemias.
Nos primeiros dias estivemos
concentrados na montagem
de um hospital de campanha,
junto aos destroços do antigo
hospital provincial que se tinha
desmoronado. Num hospital
ter água potável é essencial,
água para os pacientes beberem, água para lavar e desinfectar, água para a sala de
operações, água para as casas
de banho, água como meio
para restringir a proliferação
das epidemias.
Encontrando-nos numa zona
montanhosa rica em fontes
de água, o problema não era
a água em si, no que respeita à quantidade da água, mas
à qualidade e ao sistema de
distribuição. De facto, o terramoto tinha danificado muito as tubagens e as estações
elevatórias. Por isso, inúmeras carcaças de animais, corpos sepultados debaixo dos
escombros, assim como uma
grande massa de detritos ocasionavam situações perigosas.
Depois de alguns testes rápidos (mais baseados na experiência do que na química),
escolhemos alguns pontos

(na maior parte dos
casos antigas fontes
naturais) onde nascia água potencialmente segura.
O problema, agora,
era o de levar água
suficiente para uma
fonte, talvez a alguns
quilómetros
de distância, não só
para o hospital, mas
também para chegar
em quantidade - não
só durante algumas
horas - aos desalojados. Graças aos «kits de emergência»,
estudados
propositadamente para estas situações dos
Médicos Sem Fronteiras, em
pouco tempo tínhamos instalado bombas de água em
cima de alguns camiões-cisterna. Estes transportavam a
água para a zona do hospital,
onde entretanto tínhamos instalado numa plataforma (para
garantir pela gravidade uma
adequada pressão na distribuição), um grande saco de
plástico que podia levar até 15
mil litros. A água chegava aqui
já com uma suficiente quantidade de cloro para a tornar
«segura», por meio de tubos
flexíveis» configurados em
rampa de distribuição posicio-

Bispos explicam
o sentido do sofrimento

nadas nos pontos estratégicos
do hospital.
Da mesma forma fizemos a
distribuição em outras zonas
da cidade onde havia acampamentos de refugiados em
tendas de plástico e onde se
concentravam os desalojados.
Estávamos entre os vales envolventes, rodeados de milhares de casas espalhadas num
território inacessível. Com a
ajuda dos sobreviventes reparamos a rede de distribuição
da água. Que festa, quando as
primeiras gotas de água começaram a chegar às casas!
Alberto Zerboni
Tradução: Frei Álvaro Silva, OFM

OS CAMINHOS DA FELICIDADE
omo tudo o que transcende a natureza humana, a Felicidade não é tema de
fácil abordagem
Para os entendidos, a verdadeira
felicidade é mais espiritual que
prazer. A crença em algo é uma
razão para a felicidade. A obtenção da felicidade está de algum
modo subordinada à busca do
bem ou bens, cuja posse proporciona ao sujeito aquela realização
ou perfeição da plenitude em que
ela consiste. Apresenta-se com
carácter de bem final, apetecível
por si mesmo; que resulta de se
ter alcançado objectivos a que
se aspirava. Daqui resulta uma
permanente tensão, que atinge
seu auge na harmonização entre
a tendência para a beatitude e a
intenção moral da virtude. A Felicidade não cai do céu pela chaminé
trazida pelo Pai Natal.
O homem feliz não é o que recebe a felicidade, mas sim o que a
constrói com os seus próprios méritos: resulta daquilo que realiza,
daquilo que o humaniza e aperfeiçoa e se dispõe a distribuir pelos
outros desinteressadamente.
Desde os tempos de Adão, os
homens sempre se têm preocupado muito com a felicidade material, complicando tanto a vida e
desenvolvendo uma tão grande
sensibilidade pela negativa que,

passados vários milénios, ainda
não conseguiram franquear as
portas do templo da verdadeira
felicidade.
É claro que tem havido excepções, homens que conseguiram
viver felizes. Os caminhos que
hão-de levar a humanidade às
portas da felicidade passam pelo
conhecimento de nós mesmos e
por procurarmos ajudar a construir o bem dos outros. Todos
sabemos com que estoicismo o
santo suporta as maiores afrontas
e suplícios, unicamente porque
sabe que no céu será recompensado com a plena felicidade por
todo o bem que tenha construído.
Mesmo no meio de tormentos físicos conserva a sua felicidade,
graças à virtude do seu espírito.
São Francisco de Assis, Madre
Teresa de Calcutá, Gandi, etc.,
são disso testemunhos, souberam utilizar as suas experiências
na vida dolorosa, para activar a

licidade e a recompensa de quem
o pratica. É o código mais apropriado, no qual estão expressas
as boas obras a praticar para se
alcançar a felicidade na terra e no
céu: ser pobre de espírito, manso de coração, compadecer-se e
chorar pelo sofrimento dos outros,
passar fome e ter sede de justiça,
ser misericordioso, ser puro de
coração, ser pacificador, ser perseguido pelo seu amor à justiça.

felicidade nos outros, preenchendo e realizando a sua vida plena
e com sentido, minimizando o sofrimento e a dor e maximizando a
prática de pequenas coisas boas
que iam fazendo.
Está provado que o lado material
não é tão importante como julgamos. Os responsáveis ensinamnos todas as ciências para gozarmos duma vida plena, menos
o caminho daquela pela qual todo
o homem sempre mais almejou: o
da Felicidade. No entanto, houve
factos na vida de Cristo que nos
podem orientar nesses caminhos.
Uma reflexão sobre os significados do conteúdo das Bem-Aventuranças expostas no Sermão
da Montanha pode dar-nos uma
luz que nos guie nesse percurso.
Nota-se que cada Bem-Aventurança abrange dois elementos
que envolvem o receptor e sua fe-

Para tanto, basta reflectirmos sobre as pequenas coisas que formos fazendo diariamente em prol
dos outros: cada dia tem de ser
vivido com consciência, procurando cada um descobrir a sua identidade, lutando pelo seu bem-estar
físico, mental e psicológico. A plena felicidade é a paz da alma! E a
virtude é o meio de a alcançar.
Quando todos, em vez de reflectirmos sobre a política, o futebol,
o Carnaval, etc., nos dispusermos
a reflectir sobre a velha máxima
cristã «Amar o próximo como a
nós mesmos», chegará o dia em
que, irmanados na prática e fomento da fraternidade, tolerância,
compaixão, caridade e outras virtudes, se irá descobrindo o nosso grandioso e ancestral anseio:
OS CAMINHOS DA FELICIDADE
PARA TODOS!
Mário Carapinha

Francisco de Assis

pautava a sua vida pela de Cristo, e suspirava ardentemente pelo Reino da felicidade e da esperança.
(cf. Legenda Maior, 1)

«A luz de Cristo ilumina e dá sentido
aos sofrimentos provocados pelos recentes desastres que atingiram o país»,
afirmam os Bispos de Moçambique, que
recordam também o compromisso da
Igreja pelas vítimas. «Como discípulos
de Nosso Senhor Jesus Cristo e como
Pastores da sua Igreja, não poderíamos
deixar de testemunhar a nossa total solidariedade humana e cristã às nossas
irmãs e aos nossos irmãos vítimas de
todas essas desgraças», afirmam numa
Mensagem de solidariedade às vítimas
das recentes tragédias que semearam
morte e destruição. Diante dos lutos e
das destruições, «a luz de Cristo, vencedor do sofrimento e da tragédia da
morte na Cruz, ilumina e dá sentido a
todo este sofrimento».

Pelo direito à cidadania
dos Cristãos no Iraque
Um forte apelo em defesa dos cristãos
iraquianos, dirigido às autoridades políticas e religiosas no Iraque e em todo
o mundo, foi lançado pelo Patriarca da
Babilónia dos Caldeus, Mar Emmanuel
III Delly, que passou alguns dias a visitar
o norte do Iraque. O Patriarca falou em
Erbil, capital da região curda, por ocasião do primeiro aniversário de consagração da igreja caldeia do Sagrado
Coração, a primeira no Iraque dedicada a Mar Qardagh, mártir da tradição
da Igreja do oriente do século III. «As
pessoas que desempenham papéis de
responsabilidade e que conhecem muito bem os sofrimentos dos cidadãos
iraquianos cristãos devem agir. Todos
devem reconhecer que os cristãos são
filhos da terra do Iraque como todos
os outros: por esta razão, quem está no
poder deve pôr fim à perseguição dos
cristãos para que todos nós, muçulmanos
e cristãos, façamos parte de uma única
família, somos filhos da mesma terra»
afirmou o Patriarca.

Papa Bento XVI
visitou terras de Vera Cruz
«Este País deverá servir de berço para
as propostas eclesiais que, Deus queira,
poderão dar um novo vigor e impulso
missionário a este Continente», referiu o
Papa Bento XVI durante a sua recente
visita ao Brasil. O Santo Padre destacou ainda o dever dos católicos, que
nesta área geográfica são a maioria,
de «contribuir de modo particular para
o serviço do bem comum», e recordou
o profundo compromisso da Igreja na
missão evangelizadora, «ao serviço da
causa da paz e da justiça». Evocando o
tema missionário escolhido pela V Conferência Geral do Episcopado Latinoamericano e do Caribe, o Papa recordou «valores radicalmente cristãos que
jamais serão cancelados» da alma do
povo Latino-americano.
MF/FIDES
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OUSAR VIVER O EVANGELHO

neste ano de 2007
Neste ano de 2007, a Ordem
dos Frades Menores vive a segunda etapa que a conduzirá à
celebração da «Graça das Origens». É o momento de decidir
e de projectar. O ícone franciscano que nos guia é a experiência de Francisco na Porciúncula (cf. 1Cel 22)
Diante da palavra de Jesus que
envia os discípulos, Francisco
descobre sua vocação evangélica
e missionária e sente-se também
ele “enviado” por Jesus, intuindo
que para ser verdadeiro discípulo deve ser também testemunha,
missionário.
Cheio de alegria por ter descoberto o que há anos procurava,
Francisco exclama: “É isso que eu
quero, isso que busco, isso que
desejo fazer de todo o coração!”
Sem pestanejar, Francisco muda
de hábito e de estilo de vida, “converte-se” ao chamamento-envio
do Senhor e parte.
O encontro de Francisco com Jesus-Palava, na Porciúncula, re-

presenta a etapa decisiva de sua
conversão e o início das missões
franciscanas.
A experiência de Francisco é fonte de análise e de inspiração para
a nossa consciência missionária.
Também nós, neste ano, somos
chamados a renovar o fervor missionário, a responder com prontidão ao Senhor que nos envia
a muitas pessoas que ainda não
conhecem ou rejeitaram Cristo,
a renovar a nossa vida pessoal
e fraterna segundo o Evangelho
que temos professado e a missão
que temos recebido, a tomar uma
nova decisão.
Também nós, como Francisco,
ousamos viver o Evangelho e partir novamente para a missão de
evangelizar, recordando-nos de
que “a missão é a medida de nossa fé” (João Paulo II).
A este propósito recordamos as
palavras com que o Ministro Geral, Frei José Rodríguez Carballo,
incitou os Irmãos que vivem nas
Fraternidades suas dependentes:

Como Francisco há que nos colocarmos à sombra do mistério da Incarnação e perguntar: Senhor, que queres que faça?

«Irmãos, como Francisco, continuamos a perguntar: “Senhor, que
queres que eu faça?” (LTC 6). Como
Francisco e seus primeiros companheiros, continuamos a perguntar como podemos observar
melhor e com sinceridade a Regra
que prometemos, como melhor
podemos levar uma vida santa
diante do Altíssimo (cf. 1Cel 34).
Entremos em nós mesmos, como
o filho mais jovem da parábola,
entremos na “gruta”, como o jovem Francisco (cf. LTC 6). Permitamos que o Senhor entre em nosso
“espaço vital” (cf. 2EP 44). Como a

A Ordem dos Frades Menores em números

samaritana, ofereçamos-lhe o que
somos sem fingimentos (cf. 2EP 17).
Então, o Senhor nos mostrará
seu rosto (cf. 2EP 8), “mendigos de
sentido (2EP 6), cheios de interrogações, de cansaço acumulado,
de incertezas... (cf. 2EP 7), e assim
teremos uma compreensão melhor de nossa vocação e missão
(cf. 2EP 10). Voltemos para a centralidade da experiência de Deus,
como caminhada de autêntica
transformação de nossa vida e
missão (cf. 2EP 38), e o Senhor saciará nossa sede para sempre (cf.
2EP 17). Portanto, nossos olhos se
abrirão e nós retornaremos a nos-

sos irmãos e faremos, também
nós, a bela experiência da partilha: em comunhão com o Senhor
e os irmãos comeremos os frutos
da promessa (cf. Jo 5,12), faremos a
festa e bendiremos para sempre
o Senhor (Sl 33,2), anunciando a todos a bondade, a misericórdia e
a beleza d’Aquele que recebe os
pecadores e come com eles.
E, finalmente, a nossa conversão
provocará o sorriso de Deus, que
vem ao nosso encontro para nos
abraçar e fazer uma grande festa,
pois estávamos perdidos e fomos
encontrados».

A s s i n at u ra
2007
Como temos vindo a anunciar,
no início do ano vimo-nos forçados a aumentar em 0,50 €
(cinquenta cêntimos) o preço da assinatura anual do
nosso Jornal, que passou a ser de 5,00 € (ou 10,00 €
como benfeitor).
Muitos foram os assinantes que nos deram o seu apoio,
pagando antecipadamente a sua assinatura. Muitos
há, porém, que têm vários anos com a assinatura em
atraso, estando assim, talvez sem nisso pensarem, a
prejudicar o Jornal, cada vez com mais dificuldades
económicas.

Respigamos da «Fraternitas»
— publicação da Ordem dos
Frades Menores (Franciscanos)
— os seguintes dados referentes ao número de Irmãos espalhados pelo mundo
Em 31 de Dezembro de 2006 havia 15.256 irmãos (menos 340 em
relação a 2005), sendo 435 noviços, 1.632 professos temporários
e 13.189 professos solenes (destes: 10.314 sacerdotes, 70 diáconos permanentes, 478 com opção
clerical, 2.219 leigos, sete Cardeais e 101 Arcebispos e Bispos).
Havia ainda 619 postulantes.

Durante 2006 faleceram 300 Irmaõs e os Frades Menores marcaram presença em 107 países,
distribuídos pelas seguintes áreas geográficas: África e Médio
Oriente: 1.076 (mais 8 que no ano
anterior); América Latina: 3.726
(menos 104); América do Norte:
1.632 (menos 46); Ásia/Oceânia:
1.272 (mais 11); Europa Ocidental: 5.046 (menos 163); Europa
Oriental: 2.504 (menos 46).
A nível mundial existiam a esta
data 104 Províncias, seis Custódias autónomas, 12 Custódias
dependentes, uma Federação, 20
Fundações, 14 Conferências de

Ministros Provinciais e três Uniões
de Conferências (Ásia-Oceânia:
FCAO; América Latina: UCLAF;
Europa: UEME).
A linguagem dos números
deve ser ouvida para se
compreender o momento
histórico vivido pela nossa
Família, sobretudo para
promover com audácia
a cultura da colaboração
e para procurar com
lucidez os caminhos que
nos permitam qualificar
em profundidade a nossa
vida e missão.

Não sabe quais os meses que tem em atraso? Ao receber o Jornal, examine a “folha de rosto” (onde vem o
seu nome e endereço) e por cima verá o ano a que se
refere o último pagamento. Se notar que houve qualquer falha da nossa parte, de que antecipadamente
pedimos desculpa, telefone-nos (tel. 244 839 904) ou
escreva-nos (Jornal MISSÕES FRANCISCANAS - Apartado 1021 - 2401-801 LEIRIA) e tudo se normalizará.
Quer ser amigo dos Missionários Franciscanos? Junto
de seus familiares e amigos, veja se consegue mais
alguns assinantes.
Pretende pagar por transferência bancária? Pode fazêlo para o seguinte NIB do BPI: 0010 0000 26140490001
17. Depois basta remeter-nos o talão comprovativo da
transacção.

Amigos assinantes e leitores do nosso Mensário: Saudações de Paz e Bem!
Neste mês de Maio, mês do Rosário ou “Mês de Maria”, encomendo-vos a Maria, Rainha das Missões, nas minhas orações diárias. De 5 a 20 encontro-me por terras do Algarve
em trabalhos de animação missionária com o Procurador local (Frei Mário Jorge Barbosa) e o Frei António Marques de Castro. Desta actividade espero dar notícia mais detalhada no próximo número do Jornal.
Alguns assinantes do «Missões Franciscanas» pagaram a sua assinatura por transferência bancária, mas não nos mandaram depois o talão comprovativo. Desta forma não temos
possibilidade de actualizar a assinatura do referido assinante, pois não sabemos a que se destina a verba transferida. Agradecemos que, sempre que pagarem por transferência bancária, nos escrevam a comunicar.
Vamos ter presente a intenção missionária para este mês: «Para que nos territórios de Missão não faltem formadores nos Seminários maiores e nos Institutos de vida consagrada».
Quando as vocações escasseiam para o serviço do povo de Deus, são necessários bons formadores que inculquem sentimentos de dedicação à causa missionária no coração dos
que se sentem chamados.
Frei Vítor Rafael, OFM

