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90 ANOS DAS APARIÇÕES DE FÁTIMA

Mistério de Fé e de Amor
e as esperanças da humanidade, que proteja nossos lares e
nossas comunidades. De modo
especial lhe confiamos aqueles
povos e nações que têm particular necessidade, e o fazemos na
certeza de que não desprezará
as súplicas que com filial devoção
lhe dirigimos».

Celebrou-se no passado dia 13
de Maio o nonagésimo aniversário das aparições de Nossa
Senhora em Fátima. Noventa
anos de mensagem evangélica,
cristológica e eucarística, devidamente aprovada e interpretada pelo magistério da Igreja e
autenticada pela visita de dois
Papas, em diversas ocasiões
Fátima é mistério de Fé. Mistério,
não porque se vela aos olhos dos
crentes, mas porque se desvela
no encontro maternal da graça divina com a vontade humana. Fátima é o altar do mundo, em que o
mundo todo se oferece, pela Mãe
Medianeira, ao Senhor da nossa
existência.
Sabemos da terna afeição que o
saudoso Papa João Paulo II devotava à Mãe Imaculada e, muito
especialmente, à Senhora do Rosário de Fátima.
Como bem o referiu o Legado
Pontifício para estas Celebrações, Cardeal Angelo Sodano:
«Aqui, [em 1982] o Papa do “Totus Tuus” fez um solene acto de
entrega e consagração da humanidade a Maria, que todos bem
recordamos. O mesmo acto seria por ele mesmo repetido mais
tarde na Praça de São Pedro no
Vaticano, a 25 de Março de 1984,
em união espiritual com todos os
Bispos do mundo. Com voz forte

e solene, o Pastor da Igreja Universal colocava no Coração de
Maria os destinos dos homens
e das nações, movido por uma
grande preocupação com a sorte
terrena e eterna deles. Aqui voltou o Servo de Deus João Paulo
II mais duas vezes: em 1991 e no
ano 2000.» E acrescentou: «Hoje
está presente aqui o Papa Bento
XVI, que quis enviar-me para o
representar nesta solene ocorrência. Ele encontra-se agora no Brasil, no grande Santuário de Nossa
Senhora Aparecida, e une-se ao
nosso canto das
glórias de Maria.»
Por sua vez, Bento XVI recordava
no final da Eucaristia
celebrada
no Santuário da
Aparecida: «Ocorre hoje o nonagésimo aniversário
das Aparições de
Nossa Senhora
em Fátima. Com
o seu veemente
apelo à conversão e à penitência
é, sem dúvida, a
mais profética das
aparições modernas. Vamos pedir
à Mãe da Igreja,
a Ela que conhece os sofrimentos

OFM

70 anos
ao serviço da Missão

Na verdade são estes sinais de
comunhão que melhor distinguem
o espírito de Fátima: a capacidade de unir em Igreja multidões
de crentes, de todas as línguas,
povos e nações, em perene Pentecostes de Amor. Disto foi Dom
António Marto, Bispo de LeriaFátima, eloquente interlocutor, ao
afirmar na mensagem de agradecimento enviada ao Santo Padre Bento XVI: «Da nossa parte
posso assegurar-lhe a profunda
comunhão e o sincero amor pessoal e de todo o nosso povo, juntamente com os seus pastores,
pela sua pessoa e pelo seu ministério. Conte com a nossa oração
e o nosso afecto. Que o Senhor,
por intercessão da Virgem Maria,
lhe dê força, fecundidade apostólica e longa vida!»
Que Fátima, mensagem sempre
nova no coração dos crentes,
continue a brilhar como farol inextinguível para todos nós, argonautas da Paz e do Bem.

Celebramos 70 anos de promoção do ideal missionário. Anos em que muitos se associaram ao labor dos
que partiam e, como verdadeiros impulsionadores da
Boa-Nova, procuraram transmitir - da melhor forma
que sabiam e podiam - as maravilhas que o Senhor
faz através dos Missionários. A vós, que sustentais
o nosso labor, agradecemos com as palavras de São
Francisco de Assis: - O Senhor vos dê a Sua paz!
Pág. 3

VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO DARFUR
A situação no Darfur é caracterizada pela violação sistemática e brutal dos
direitos humanos e por graves infracções à lei humanitária internacional.
Sempre atentos, o «Missões Franciscanas» e a «Missão Press» quiseram
ouvir a avisada opinião do Alto Comissário das Nações Unidas para os
Refugiados, o ex-Primeiro-Ministro português António Guterres

Páginas Centrais

15 ANOS DE PAZ EM MOÇAMBIQUE
Os Franciscanos Portugueses foram neutros observadores - quando não
sofredores - de todo o processo de descolonização, mormente em Moçambique e na Guiné-Bissau. No momento em que se celebram 15 anos sobre
o acordo de 1992, damos a voz a um missionário que regressa à sua Província-mãe e escutamos a sua leitura dos acontecimentos

O Presidente Lula da Silva recebeu o Papa Bento XVI

Pág. 6
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BEATA IOLANDA DA POLÓNIA - CLARISSA

EDITORIAL

De húngara e Franciscana Secular a polaca e Irmã Clarissa

Desejando ficar em comunhão com
os nossos irmãos da Colômbia, achámos por bem dedicar este Editorial ao
evento que a Província de Santa Fé, na
Colômbia, juntamente com a Conferência Boliviana, vai viver de 25 a 29
deste mês de Junho.
Será na Universidade de São Boaventura de Bogotá que terá lugar o primeiro Congresso de formação na área
da evangelização franciscana.
Neste contexto, o Secretariado para a
Evangelização da Província da Santa

Ó

«
feliz serva de Deus, lembra-te da
pobreza do pobre Jesus nosso Senhor,
grava no teu coração a pobreza de teu pai
o pobrezinho São Francisco, repara na pobreza de tua mãe Santa Clara e, com toda
a alma, com todo o empenho, agarra-te à
pobreza, abraça-te com a senhora santa
Pobreza e nenhuma outra coisa debaixo
do céu queiras amar em nome do Senhor,
nem honras, nem temporalidades, nem
quaisquer riquezas, mas só nisto firmemente cuida, em observar a santa Pobreza
que prometeste»

Fé da Colômbia, através do Moderador
para a Evangelização Missionária, Frei
Gabriel Guterres, e em comunhão com
os irmãos das Províncias e Custódias
da Conferência Franciscana Boliviana,

Estas palavras de São Boaventura, no seu
livro «A perfeição da vida das Irmãs», parecem tecidas a propósito para esta Santa
Princesa e Irmã Clarissa.

deseja unir-se à voz profética da nossa Ordem de Frades Menores, que nos
convida a viver um Franciscanismo
«alegre e renovado» e a testemunhar
o Evangelho com «lucidez e audácia»
nesta celebração do VIII Centenário
da «Graça das Origens».
É dentro deste marco celebrativo fran-

Iolanda (também conhecida na Polónia por
Helena, Iolenta ou Julenta) era filha do Rei
Bela IV da Hungria e de Maria Lascaris da
casa imperial grega. Oriunda de família profundamente marcada pelo carisma de Francisco de Assis - seus pais eram franciscanos
seculares e era sobrinha de Santa Isabel da
Hungria - nasceu no ano de 1235.

ciscano que os nossos irmãos bolivianos vão realizar o «Curso de Evangelização e Missão em Chave Franciscana».
Este curso de formação é uma maneira
concreta de participar activamente na
celebração do VIII Centenário da Fundação da Ordem, que nos pede para
expressarmos a gratuidade pela graça

As suas irmãs - Santa Margarida da Hungria
e Santa Cunegundes (ou Kinga, em polaco) foram exemplos que pôde seguir. Aliás, desde criança, foi iniciada e educada na religião
cristã pela sua irmã Cunegundes, também
franciscana secular, casada com o rei polaco Boleslau, o casto.

da vocação através de sinais proféticos e de solidariedade para com os
mais necessitados.
Este acontecimento tem como principal objectivo proporcionar espaços
que favoreçam a reflexão à volta do
tema “Evangelização e Missão”, desde
o âmbito bíblico, teológico e franciscano num contexto actual, para assumir
com uma visão renovada a tarefa de
anunciar a Boa Nova de Jesus.

Iolanda foi muito jovem para a Polónia. Lá
veio a casar com o duque polaco Kalisz Boleslau, o Pio, de quem teve três filhas. Foi
esposa leal e dedicada, por todos amada
a ponto de considerar a Polónia como sua
nova pátria. Abraçou a Ordem da Penitência (hoje Ordem Franciscana Secular) como
Irmã Terceira, à semelhança de seus pais e
irmã, e primou pelo exercício da caridade,
concretizado no auxílio aos pobres e aos enfermos.

Morto o rei Boleslau e, pouco
depois, em 1279, o duque Kalisz, as duas irmãs e uma filha
desta última retiraram-se para
o mosteiro das Clarissas em
Sandek. No silêncio do claustro as três mulheres, excepcionais não só pela sua nobreza
como, sobretudo, pela fidelidade à vocação, exercitaram a
sua piedade e humildade.
Em 1292, quando Santa Cunegundes morreu, Iolanda deixou
o mosteiro de Sandek, para fugir às incursões dos Bárbaros,
e refugiou-se mais a ocidente
no mosteiro das Clarissas em
Gniezno.
Deste mosteiro foi eleita abadessa, talvez como forma de
homenagem ao seu defunto
marido que o havia fundado.
Iolanda troca as vestes de princesa pelo burel de Clarissa
Contudo, apesar de ser a suA devoção pela Beata Iolanda faz-se sentir,
periora do mosteiro, agia como se de todas
sobretudo, na Polónia, onde viveu grande
as Irmãs fosse inferior: praticou as virtudes
parte da sua admirável peregrinação terrecristãs e religiosas, especialmente a humilna. O seu nome foi, curiosamente, sendo
dade, a oração e a meditação sobre a Paixão
alterado pelo simples e devoto povo polaco
de Cristo. Soube conduzir as suas Irmãs na
para Helena ou Iolenta.
vida das mais heróicas virtudes, precedendo-as na prática da penitência e da contemO processo de beatificação iniciou-se em
plação. Segundo reza a tradição tinha parti1631, e a 22 de Setembro de 1827 Leão XII
cular atenção para com os pobres, a quem
confirmou o seu culto e permitiu à Ordem
dava alimento e generosas ofertas.
dos Frades Menores Conventuais e às Clarissas que celebrassem Ofício e Missa a 15
Adoeceu gravemente em 1298 e teve a grade Junho. Leão XIII estendeu esta festa a toça de prever a sua morte. Enquanto as suas
das as dioceses da Polónia. Foi beatificada
Irmãs choravam sobre o seu leito de morte,
em 1827. Celebra actualmente a Igreja a sua
ela exortava-as na caridade, na perseveranmemória a 12 de Junho.
ça, na observância da Regra e no deprezo
das realidades terrenas.
Permanece, no coração dos polacos e na
vida da Ordem de Santa Clara, como belo
Fortalecida com o viático da salvação, adorexemplo de religiosa franciscana, humilde,
meceu no Senhor, em quem sempre colocou
casta e verdadeiramente pobre.
toda a sua esperança, no ocaso do dia 11 de
Junho de 1298. Contava 63 anos.

Neste mundo tão vasto e que as telecomunicações tornam tão pequeno,
este Encontro será, sem dúvida, para
todos os participantes e para nós um
momento histórico.
A missão da Igreja ainda está no seu
início - assim dizia o Papa João Paulo II em 1998 na Encíclica «Missão do
Redentor». É, mais uma vez, chegada
a hora de repetir como Francisco: «Comecemos, irmãos, que até agora pouco ou nada fizemos».

Exmos. Senhores
Com os meus melhores cumprimentos
e saudações franciscanas de Paz e Bem,
junto cheque de 25,00 € para pagamento
(já deveria ter sido feito oportunamente)
de «Missões Franciscanas». Como franciscano que sou (ex-aluno), quero conti-

nuar com esse espírito de simplicidade,
desprendimento e amor às coisas por
Deus criadas (a natureza que o homem
sem escrúpulos continua a devassar). Recebo sempre com alegria o Jornal «Missões Franciscanas».
Bem hajam por tudo e batam à porta
sempre que precisarem em busca de algo
com que nós possamos ajudar.
Um abraço

sim, também, as vossas necessidades sejam cada vez menores.
Ao vosso inteiro dispor, cumprimentovos com muita gratidão e amizade.

Fernando C. Gandarela

Saúde e muita Paz é o que desejo a todos. Junto envio o cheque de 25 € para
pagamento da minha assinatura do Jornal
neste ano de 2007. O restante utilizem
como melhor entenderem e por favor não
mandem o recibo.
É sempre com alegria e com muito interesse que leio de fio a pavio o Jornal, que
fazem o favor de me enviar. Há coisas que
já fazem parte da nossa vida e esta é uma
delas. Bem hajam e um abraço da sempre
amiga
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Com respeitosos cumprimentos envio
um cheque de 10,00 €, como benfeitor do
Jornal.
Nada têm a agradecer e, fiel como tenho sido sempre àquela importância, desejo sinceramente que o “nosso jornal”
tenha cada vez mais leitores para que as-
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José Moreira

Bons Amigos

Maria Trindade

VARATOJO - SORTEIO MISSIONÁRIO
«Missões Franciscanas» tenciona, no próximo número, incluir reportagem sobre a
«Festa das Missões». realizada em Varatojo no passado dia 27 de Maio. Entretanto,
apresentamos já o resultado do «SORTEIO MISSIONÁRIO» então realizado, saindo
premiados os seguintes números:
0020 - 1335 - 1517 - 1590 - 2273 - 2794 - 3331 - 3748 - 3904
4031 - 4167 - 4207 - 5163 - 5379 - 5662 - 5923 - 7730
Foram ainda contemplados todos os números cuja terminação seja:
020 - 031 - 904 - 207 - 331 - 923 e 379
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70 anos
Foi no dia 13 de Junho de 1937
que o nosso «Missões Franciscanas» viu a luz do dia. Nos
primeiros tempos não saía todos os meses. Só mais tarde
passou a chegar mensalmente
à casa dos assinantes
No número de Março de 1998 foi
notícia a abertura do centenário
da chegada dos Franciscanos
a Moçambique. Como já foi dito
em números anteriores, os Franciscanos chegaram à cidade da
Beira em 1898. O Provincial dos
Franciscanos, Frei Mário Silva,
dizia nesse número que os Franciscanos puseram em prática
o que são Francisco pediu aos
seus confrades:
«Seguindo a orientação de Francisco de Assis, vivemos situações em que pouco mais podíamos fazer do que “estar com o
povo”. Mas podemos dizer que
quase sempre nos foi possível
anunciar explicitamente o Evangelho e trabalhar livre e generosamente.
Pusemos em prática o pedido
que nos fez Francisco de Assis:
“Os meus irmãos, quando andam pelo mundo, não litiguem,
nem questionem, nem censurem
os demais; mas sejam mansos,
pacíficos e modestos, sossegados e humildes, e a todos falem
honestamente como convém”
(2R3).
Promovemos e acolhemos o
espírito de fraternidade, intensamente vivida entre os diversos
membros da Família Franciscana, sabendo que a complementaridade a todos en¬riquecia e

AO SERVIÇO DA FORMAÇÃO E DA MISSÃO

que o testemunho de comunhão
muito poderia contribuir para a
construção das famílias e da
sociedade moçambicana. Procurámos ser instrumento de paz
em todas as situações políticas e
sociais. E sentimos grande alegria quando valorizam a nossa
acção na formação fraterna das
consciências e no processo que
conduziu à paz em Moçambique,
firmada precisamente no dia da
festa de S. Francisco».
Também é de recordar que no
número de Maio do mesmo ano
saiu a notícia do centenário do
“Almanaque de Santo António”,
de que apresentamos breve citação:
«O Almanaque de Santo António nasceu há 100 anos! Linda
idade! Foram seus progenitores
um grupo de estudantes franciscanos de Teologia do Convento
de Montariol, em Braga. A propósito, escreve um dos seus fundadores, o P. Bartolomeu Ribeiro:
O Almanaque de Santo António
“nasceu, não de conferências,
havidas entre letrados com assento consagrado na imprensa,
mas sim de um jacto de entusiasmo de meia dúzia de visionários,
estudantes de Teologia num convento franciscano”».
No Ano 2000 o jornal, que até
então era impresso na «Editorial
Franciscana», passou no mês de
Fevereiro para a «Empresa do
Diário do Minho». Assim, também o frontispício se actualizou
e mais ou menos é como agora
o temos. Frei Paulo Ferreira, Director do jornal e nosso antecessor, escrevia no Editorial:

«O nosso Jornal entra agora
em vossas casas com um novo
rosto, rosto este que esperamos
seja o reflexo do imenso labor
missionário que tantos homens
e mulheres realizam nos quatro
cantos do mundo.
Escrever sobre as missões pode
ser um trabalho fácil, não tão
duro como aquele levado a cabo
pelos obreiros da evangelização,
contudo, este não é mais do que
a expressão da comunhão que
queremos ter com todos eles».
No mês de Junho deste mesmo
ano o «Missões Franciscanas»
falava da beatificação dos pastorinhos de Fátima, Jacinta e Francisco. O papa João Paulo II veio
a Fátima para a cerimónia de
beatificação e falar sobre o segredo. No mesmo número ainda
foi apresentada notícia das grandes cheias que afectarem o sul
de Moçambique, que deixaram a
cidade de Xai-Xai e Chocué num
estado crítico.
No ano de 2001 e 2002 as notícias das missões foram abundantes. Para isso contribuiu a grande
adesão dos leigos missionários
de Setúbal, apoiados pelo Frei
Miguel de Castro Loureiro, que
levaram a cabo o projecto «De
mãos dadas com Moçambique»,
que no Chimoio e em Inhambane
deixaram marca significativa.
A partir do número de Outubro
de 2002 o jornal passou a ser
impresso não já no «Diário do
Minho», mas, na «Jorge Fernandes - Artes Gráficas», na Charneca da Caparica. Nessa data a
Redacção já estava em Lisboa e

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!

apenas a Administração permanecia em Montariol – Braga. Assim permaneceu até 2004, quando as Deliberações do Capítulo
Provincial dos Franciscanos deram orientações para que todos
os serviços se concentrassem
em Leiria.
Mesmo sabendo que foi um ano
difícil para o Jornal, não podemos deixar de fazer referência a
que, nesse ano, apenas saíram
quatro números, o que nos deixou, assim como à grande parte
dos assinantes e leitores, preocupados. Finalmente tudo se
normalizou e desde Dezembro
de 2004 o jornal tem mantido a
peridiocidade mensal.
Desde 2005 tanto a Redacção
como a Administração se encontram em Leiria. Porém, esperamos ainda acertar mais alguns
detalhes para melhorar o serviço
que o jornal continua a prestar
às Missões Franciscanas. Em
Janeiro de 2006 o jornal passou
a ser impresso em papel «couché», o que lhe deu uma nova
expressão no campo da impressão e fotografia.
Setenta anos passaram com altos e baixos! Este Mensário de
formação e informação missionária franciscana é, de facto, há
várias décadas, quase o único
meio de comunicação escrita que
divulga em Portugal e no mundo
a nossa existência como missionários franciscanos portugueses,
empenhados na vida da Igreja e
na sociedade.
Parabéns
«Missões Franciscanas»!

Ao longo da sua existência o «Missões Franciscanas» foi sendo dirigido por uma senda de bravos franciscanos que lhe doaram tempo,
vida e saber.
Neste momento da sua história ousamos recordar os seus nomes e,
em grata memória, louvar o trabalho por eles operado em prol da
Missão. Bem-hajam:
Frei José Alves Pereira [1937/1942
e 1944/1948] Frei António Ribeiro [1942/1943]; Frei António Dias
Dinis [1948/1949]; Frei Luís Franco de Almeida [1950/1952]; Frei
J. Dinis da Costa [1953/1957];
Frei Constantino Ferreira da Silva
[1957/1958]; Frei José Ferreira de
Magalhães Rebelo [1958/1960];
Frei Manuel Marques Novo [19601966]; Frei António Fernandes
[1966/1969]; Frei Serafim Ferreira da Silva [1969]; Frei A. Macedo
[1970/1973]; Frei Manuel Torres
Monteiro
Branco
[1973/1976];
Frei Arlindo Rodrigues da Silva
Barbosa [1976/1978]; Frei António Gonçalves [1978/1987]; Frei
Luís de Oliveira [1987/1988]; Frei
José Maria da Fonseca Guimarães
[1989/1992]; Frei Artur Pais Pereira [1993/1999]; Frei Paulo Jorge
Ferreira [1999/2005] e Frei Vítor
Manuel Gomes Rafael [desde 2005]

UMF NO ALGARVE

testemunho missionário
No mês de Maio o Algarve recebeu a visita dos
Missionários Franciscanos. Correspondendo
ao convite do Procurador local da UMF, Frei Mário Jorge, por lá andaram os Freis Vítor Rafael e
Marques de Castro, juntamente com ele, durante quase duas semanas.
Esta actividade teve como finalidade principal espevitar em alguns centros da UMF, um tanto ou
quanto adormecidos, a chama do ideal missionário. Cada vez se sente mais a necessidade de levar
os cristãos a tomar consciência do seu compromisso missionário, para que cada um se sinta também uma pedra viva na comunidade onde vive. Ao
mesmo tempo sentíamos a obrigação de levar o
agradecimento sincero a todos os que, de qualquer
modo, nesta diocese algarvia, colaboram com este
movimento eclesial que dá pelo nome de «União
Missionária Franciscana».
Ao terminarem os trabalhos sentem que a sua missão foi proveitosa, mas, para que tal acontecesse,
não podem esquecer a valiosa colaboração dos
párocos, a quem desejam também testemunhar o
seu reconhecimento.

Como era de esperar, foi aos Sábados e Domingos
que houve a possibilidade de contactar com um número mais significativo de cristãos. Foi o que aconteceu nas comunidades paroquiais de Monchique,
Portimão, Silves, Armação de Pêra, Quarteira, Almancil e Faro (Igreja de S. Francisco, Conceição,
Sé Catedral e S. Pedro).
Esperamos sinceramente que desta passagem dos
Missionários resulte mais ardor missionário e apostólico dentro das próprias comunidades, na vivência
da vida cristã, com uma consequente repercussão
nos chamados «países de missão».
Frei Marques de Castro, OFM
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DARFUR - SUDÃO

entre as balas e o fogo
Awad tem uns 30 anos. Casou com Ibtissam, Sorriso. Têm um filhote, Bahkit, e são
do Darfur – a casa dos Fur –, a província
ocidental do Sudão. Viviam em Khur el
Bashar, perto de El Fashir. Os «janjauid»,
as milícias árabes, atacaram a aldeia: casas
queimadas, mulheres violadas, dezenas de
mortos, gado roubado. Os sobreviventes
refugiaram-se em Manauachi
Três meses depois decidiram voltar. Pensavam que o furacão de morte tinha passado. Mas
enganaram-se. Os ginetes – é este o significado
de «janjauid» em árabe – voltaram montados em
camelos e cavalos para secar a aldeia da sua
gente. Khur el Bashar significa torrente do homem. Três anos depois do último ataque é um
leito seco sem vivalma.
Awad é agricultor como a maioria dos muçulmanos negros do Darfur. «Trabalhava nos campos, sempre tive o suficiente para a minha família
e para os meus pais. Agora vivo no campo de
deslocados de Dereje. Todos os dias vou a Nyala
à procura de trabalho. Mas não é fácil. A cidade
está cheia de desempregados como eu. Vêm dos
campos de Dereje e de Kalma. A minha mulher
cuida do menino e trabalha na Organização de
Beneficência. Ganha alguns dinars» - afirma
Awad que conclui: «Mas a maioria dos deslocados limita-se a ficar no campo por fraqueza, doença ou pela idade».

GENOCÍDIO
A guerra civil do Darfur começou em Fevereiro de 2003. Rebeldes do Exército de Libertação
do Sudão (SLA) e mais tarde o Movimento de
Justiça e Igualdade (JEM) – as siglas correspondem aos nomes em inglês –, pegaram em armas
contra Cartum, acusando o governo do Sudão de
descriminar os agricultores negros em favor dos
pastores árabes.
O Governo de Omar el Bashir respondeu com
as milícias «janjauid». Em quatro anos, mais de
200 mil pessoas morreram, 2,5 milhões foram
deslocados e quatro milhões carecem de ajuda.
Cerca de 1500 aldeias foram apagadas do mapa.
O genocídio alastrou ao Chade e à República
Centro-Africana.
Os «janjauid» atacam além-fronteiras e começaram a matar árabes. Nos desertos inóspitos
do leste do Chade vivem 235 mil refugiados sudaneses e 140 mil deslocados internos chadianos.
Todos fogem da limpeza étnica dos janjauid.
RESPOSTAS
As Nações Unidas montaram no Darfur uma
vasta operação humanitária. Catorze mil funcionários tentam aliviar as necessidades de quatro
milhões de vítimas do conflito. A sua acção, contudo, é limitada pela insegurança.
A União Africana (UA) destacou 7000 homens para a região. A Missão [da União] Africana
no Sudão (AMIS em inglês) está no Darfur desde
Junho de 2004, mas é incapaz de travar a matança dos «janjauid». Os soldados são poucos, mal
armados e mal treinados.
Kofi Annan, ex-secretário-geral das Nações
Unidas, propôs reforçar a AMIS com uma força híbrida de 23 mil soldados da ONU e da UA. Omar
el Bashir não aceita. Nega que haja violações no
Darfur, diz que «no Sudão somos todos negros»,
que as vítimas dos confrontos tribais não passam
os 9000, que o contingente africano chega para
patrulhar uma área do tamanho da França. Entretanto, permitiu que 3000 polícias e militares da
ONU dêem apoio técnico à AMIS, incluindo helicanhões.

ALVOS CIVIS
O Conselho dos Direitos Humanos da ONU
enviou uma missão ao Darfur em Fevereiro passado. Os delegados escreveram que a situação
do Darfur é «caracterizada pela violação sistemática e bruta dos direitos humanos e infracções
graves da lei humanitária internacional».
E continuam: «A matriz principal [do conflito] é
uma campanha violenta de contra-revolta levada
a cabo pelo governo do Sudão em concerto com
os Janjauid/milícias alvejando sobretudo civis».
O relatório denuncia práticas constantes de
assassínios, tortura, violação, deslocamentos
forçados e prisões arbitrárias. A ONU acusa as
forças armadas do Sudão de atacar alvos civis
com aviões e veículos pintados com as marcas
da AMIS.

CENÁRIO COMPLEXO
Há vastos interesses em jogo no tabuleiro
do Darfur. Os Estados Unidos denunciaram o
genocídio, mas limitam-se a ameaças. O Sudão
tornou-se fonte importante de informação e um
aliado na luta norte-americana contra o terrorismo internacional.
A China, por seu turno, protege Cartum das
sanções no Conselho de Segurança da ONU com
o direito de veto. O Sudão é o seu maior fornecedor de petróleo e parceiro económico importante.
A Líbia e a Eritreia querem vigiar a fronteira
entre o Chade e o Sudão. A Liga Árabe e o Egipto
tentam manter o diálogo entre El Bashir e Ban Kimoon, o secretário-geral da ONU.
O Governo semi-autónomo do Sul do Sudão
criou uma missão especial para o Darfur e quer
organizar uma cimeira com todas as forças rebeldes. A comunidade internacional está focalizada
no Oeste do Sudão e o Sul não está a receber as
ajudas nem os investimentos que esperava.

LIDERANÇA EUROPEIA
O governo de Al Bashir divide para reinar, diz
que sim hoje e que não amanhã e só se sentará
à mesa das negociações se a tal for forçado através de uma diplomacia musculada com medidas
punitivas concretas.
Especialistas defendem que a presença de
uma força híbrida de 23 mil soldados no Darfur
tem que ser complementada com o congelamento das contas sudanesas no estrangeiro, a interdição do espaço aéreo do Darfur, a limitação das
viagens da liderança sudanesa ao exterior e a
ligação do genocídio de Darfur às Olimpíadas de
Pequim de 2008.
Cabe à União Europeia (UE) liderar uma
ofensiva diplomática que force Cartum a encontrar uma solução política para o Darfur através de
um Acordo Compreensivo de Paz entre todas as
partes envolvidas como aconteceu com a guerra
civil no Sul do Sudão. O Acordo de Paz assinado
entre Cartum e uma facção do SLA a 5 de Maio
de 2006 morreu à nascença.
A Rolls Royce abriu caminho. A empresa britânica fornecia motores à indústria petrolífera sudanesa, mas suspendeu todas as actividades no
país em protesto pelo que se passa no Darfur.
Cabe à sociedade civil europeia pressionar
os seus líderes para porem termo ao genocídio
no Oeste do Sudão. E sobretudo a Portugal na
hora em que José Sócrates assume a presidência
da UE. Para Ibtissam cumprir o seu nome e voltar
a sorrir.
José Vieira | Jornalista no Sul do Sudão
Feliz Martins | Missionário Comboniano no Darfur

Alto Comissário comenta situação no Darfur
«A soberania da pessoa foi sacrificada
no altar da soberania do Estado»
António Guterres iniciou funções de Alto
Comissário das
Nações Unidas
para os Refugiados em 15 de
Junho de 2005.
Dirige uma das
principais agências humanitárias a nível mundial, que conta mais
de seis mil funcionários presentes em
115 países. O ex-primeiro ministro de
Portugal (1996-2002) aborda, nesta
entrevista colectiva às publicações
da MISSÃO PRESS, o drama dos refugiados, especialmente os do conflito
do Darfur, no Sudão
Neste momento quais os pontos negros
no que diz respeito á mobilidade forçada no mundo?
Em primeiro lugar é importante reconhecer
que o século XXI vai em grande medida ser
marcado pelos movimentos de população.
Grande parte desses movimentos de população é motivada por factores de natureza
económica. Infelizmente, um número reduzido de oportunidades de imigração legal
faz com que prolifere a imigração ilegal e,
no quadro da imigração ilegal, se tenham
criado condições que favorecem a acção de
contrabandistas, traficantes, com crimes hediondos em que identificamos imensa gente
sofrendo situações horrorosas. É também
cada vez mais verdade que, face a estes
enormes movimentos de população, há um
número muito significativo de pessoas que
se integram em movimentos mistos mas
que têm necessidade de protecção, porque
são refugiados, mulheres vítimas de tráfico, crianças não acompanhadas. Por outro
lado, há movimentos estritamente determinados por razões estranhas à vontade das
pessoas, por razões ambientais em certos
casos, e infelizmente por razões ligadas à
perseguição e ao conflito. Nós estamos a
assistir neste momento ao agravar de um
conjunto de situações de guerra, ou pelo
menos de violência, muito significativa, e
quando olhamos para um arco que vem do
Afeganistão, que passa pelo Iraque e pela
Palestina, desce para o Sudão e para a Somália, encontraremos porventura a área do
mundo mais preocupante em matéria de
deslocamento forçado.

A SITUAÇÃO EM DARFUR
Qual é o ponto da situação no Darfur?
A situação continua extremamente difícil.
Como é sabido, continua a haver conflito
entre o governo e vários movimentos rebeldes, apesar dos acordos de paz de Abuja
[assinados a 5 de Maio de 2006], mas que
apenas foram subscritos por um número limitado de actores. Continua a existir uma
situação de insegurança generalizada, com
violações dramáticas dos direitos humanos
para a população em geral, e finalmente um
grande esforço de apoio humanitário a essa
mesma população(..). No ponto de vista da
ajuda humanitária, de manter as pessoas
vivas, garantir a alimentação e garantir até,
em muitas circunstâncias, o acesso a alguns cuidados de saúde, ou até algum nível
de educação, há um esforço admirável da
comunidade internacional, apoiando cerca
de 4 milhões de pessoas que beneficiam
desta assistência e cuja situação, e neste
domínio, tem registado algumas melhorias
nestes últimos meses. Mas infelizmente e
em contrapartida, do ponto da protecção
das pessoas e da insegurança, aí estamos
perante um fracasso generalizado e por isso
o risco para a segurança destas comunidades, a violação dos direitos das pessoas, casos dramáticos de morte, violação, continuam a proliferar e neste domínio todos temos
que reconhecer que não foi ainda possível à
comunidade internacional alterar este estado de coisas.
Na conferência que deu há dias na Sé
de Lisboa dizia que “a soberania da
pessoa, no caso de Darfur, foi sacrificada no altar da soberania do Estado”.
O que é que queria dizer com isto?
Nós assistimos nos anos 90 e, lembro-me
bem disso, porque nessa altura desempenhava funções oficiais, a uma tendência
para nas relações internacionais se estabelecer um equilíbrio entre a soberania do
Estado que naturalmente deve ser respeitada e a soberania da pessoa humana. Nós
assistimos em Timor Leste, na Bósnia, no
Kosovo, a uma intervenção da comunidade internacional feita em nome dos Direitos
Humanos, da protecção das pessoas, e foise consagrando um princípio de direito de
ingerência humanitária. Mais tarde há uma
comissão que trabalhou sobre os auspícios

«Falar com mulheres que têm que ir apanhar lenha porque têm que cozinhar para
as suas famílias, que ao fazê-lo estão sujeitas a serem raptadas, violadas; falar
com jovens que têm visto amigos seus serem mortos, ou serem mobilizados à
força para diversas milícias. Esses testemunhos são profundamente marcantes e
comoventes e de alguma forma conduzem a uma certa frustração e incapacidade
de dar respostas a esses problemas.»
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do Governo Canadiano que produziu um
relatório muito interessante que define um
novo conceito da responsabilidade de proteger, considerando que é atributo do Estado e da soberania do Estado a responsabilidade de proteger os seus próprios cidadãos.
Mas quando o Estado não é capaz ou não o
quer fazer, sobra um domínio de responsabilidade para a comunidade internacional.
Este princípio foi acolhido pela Assembleia
Geral das Nações Unidas, mas a sua concretização não tem tradução prática. E de
alguma forma nós assistimos, porventura
de maneira mais agravada após a invasão
do Iraque, a uma resistência de muitos países do mundo em desenvolvimento à afirmação deste princípio da responsabilidade
de proteger com o argumento que ele pode
esconder, por parte das grandes potências,
agendas escondidas, desejos de hegemonia, desejo de intervenção com outras finalidades. E isso levou a uma reafirmação
da soberania dos Estados. A verdade é que
no caso de Darfur essa afirmação se faz
em detrimento dos direitos da soberania
da pessoa humana, e a comunidade internacional, na prática, tem sido incapaz nos
últimos anos de criar as condições para que
possam ser efectivamente protegidos os direitos das populações.

A AJUDA HUMANITÁRIA
As associações humanitárias têm
podido desenvolver a sua missão no
Darfur?
Têm e é de facto um êxito extraordinário.
Há milhares de trabalhadores humanitários
das mais diversas associações, nomeadamente muitas organizações ligadas à Igreja, há milhares de trabalhadores humanitários, os nossos próprios estão aí envolvidos,
com enormes riscos. Nós tivemos, há duas
semanas, seis dos nossos colaboradores
raptados no sul, felizmente sem consequências, apesar das suas viaturas terem
sido roubadas, mas tem havido gente que
morre, que sofre outras formas de ataque,
mas que têm conseguido manter um apoio
humanitário notável às populações. Como
disse há pouco, 4 milhões de pessoas são
alimentadas por dinheiro internacional, serviços de prestações de saúde estão espalhados por todo o território, em condições
de extrema dificuldade mas com grande
abnegação, há muitas escolas abertas no
Darfur, em muitos destes campos de pessoas deslocadas as crianças têm, apesar
de tudo, por vezes mais oportunidades do
que tinham nas suas aldeias originárias, e
isso revela de facto um extraordinário êxito
da acção humanitária da comunidade internacional. Infelizmente, esse êxito deve ser
posto em paralelo com o fracasso da capacidade de dar às populações segurança e
protecção.

Se não se encontrar uma solução política e social é sustentável a presença
das organizações humanitárias?
O nosso dever é continuar, é continuar
até ao limite das nossas possibilidades.
Infelizmente não é esta a única crise que
perdura, nós temos refugiados palestinianos desde 1948, temos na Tanzânia refugiados do Burundi desde 1972, temos em
Tindouf [na Argélia] os Sarauis que estão
há décadas e décadas. Há inclusive muitas
situações destas que se arrastam e é nosso
dever mobilizar os esforços da comunidade
internacional para apoiar estas populações
que já sofrem tanto. Agora, espero que seja
possível ultrapassar o impasse presente e
nomeadamente que os esforços de mediação que estão no terreno, da Líbia, Eritreia,
e agora de uma forma sistemática das Nações Unidas e da União Africana, em conjunto, possam conduzir a que um acordo de
paz efectivo seja estabelecido abrangendo
todos os actores no terreno, como condição
essencial para que a segurança seja estabelecida e para se restabelecer um equilíbrio
entre os diversos grupos e das diversas tribos no Darfur que foi rompido. No Darfur
nós temos o que alguns chamam árabes e
africanos, ou nómadas e sedentários, ou
agricultores e pastores. O que é verdade é
que estas comunidades viveram durante séculos em harmonia, mas é também verdade
que, quando os recursos diminuem, nomeadamente quando a água diminui, e porventura aqui as alterações climáticas virão
a ser um factor agravante deste problema,
há uma tendência para o conflito. É evidente que quando essa tendência é manipulada
politicamente pode conduzir àquilo a que
nós podemos assistir, a Janjauid armados,
e que simultaneamente conduziam, em vez
do exército, o confronto com movimentos
rebeldes, e atacavam aldeias de populações
agrícolas para poderem aproveitar os recursos, nomeadamente o acesso aos pontos
de água relevantes. Uma vez estabelecida
a paz será possível reencontrar condições
e um grande esforço terá que ser feito,
quer do ponto de vista do diálogo social,
quer eventualmente do ponto de vista económico. Para se solucionar materialmente
algumas das dificuldades existentes, uma
vez estabelecida a paz, um grande esforço
terá que ser promovido para restabelecer o
equilíbrio entre as diversas comunidades. A
complexidade da situação exige várias respostas, agora nenhuma dessas respostas é
possível num clima de confronto.
O que sentiu quando visitou o Darfur?
Penso que o que marca mais são os testemunhos que nós recebemos daquela população, do medo, da insegurança. Falar com
mulheres que têm que ir apanhar lenha
porque têm que cozinhar para as suas famílias, que ao fazê-lo estão sujeitas a se-

A CIMEIRA EUROPA-ÁFRICA
Na agenda duma cimeira EuropaÁfrica, o Darfur poderá ter um lugar?
E o que é que eventualmente se pode
fazer para levar o governo português
a “impor” esse ponto da agenda?
Eu penso que porventura não será no
quadro de uma cimeira destas que o problema encontrará solução. Uma cimeira dessas pode ajudar, mas não será aí
seguramente que o essencial do esforço para resolver as contradições existentes terá que ser realizado. A cimeira
pode ser um factor que contribua para
atenuar tensões e para facilitar contactos, mas é bom não esquecer que entre
os próprios países africanos há grandes
tensões, por exemplo, entre Chade e o
Sudão têm existido tradicionalmente situações de grande tensão. E há rebeldes
Chadianos que estão no Darfur e há rebeldes do Darfur que estão no território
do Chade. E isto naturalmente cria um
relacionamento complexo entre os países. Agora, o que me parece indiscutível
é que o grande esforço da comunidade
internacional, no presente momento, tem
que ser de pressão sobre todas as partes,
sobre o governo, sobres os vários movimentos rebeldes, para que rapidamente
cheguem a um acordo de paz. E é esse
clima que eu espero que uma cimeira
como esta possa ajudar a criar.
Não deixa de ser curioso que tenha havido até agora uma única cimeira Euro
Africana, e que essa cimeira tenha ocorrido durante a presidência portuguesa da
União Europeia. E eu recordo-me quão
difícil foi, lembro-me de debates parlamentares em que diziam, ridicularizando o governo, que a cimeira não podia
ser realizada, foi muito difícil, finalmente conseguiu-se. E agora é de novo uma
presidência portuguesa que está a fazer
todos os esforços para uma nova cimeira
Europa –África. E entretanto nada aconteceu. O que é também revelador de que
a Europa como tal não tem querido assumir as suas responsabilidades em relação ao continente africano. O continente
africano é um continente vítima das mais
diversas circunstâncias, desde logo dos
efeitos do próprio colonialismo, depois

rem raptadas, violadas; falar com jovens
que têm visto amigos seus serem mortos,
ou serem mobilizados à força para diversas
milícias. Esses testemunhos são profundamente marcantes e comoventes e de alguma forma conduzem a uma certa frustração
e incapacidade de dar respostas a esses
problemas.

O PAPEL DAS RELIGIÕES
Como vê a intervenção da Igreja Católica, das outras Igrejas e doutras religiões neste tipo de situações onde se
joga o limite da condição humana?

Milícias: corpo de tropas à força numa guerra que não sonharam

Acho que é essencial. Nós temos várias organizações ligadas à Igreja que são nossas
parceiras no terreno de forma extremamente generosa, dedicada e depois vivemos
num mundo em que a intolerância se tem
afirmado, em que o confronto entre culturas, civilizações se arrisca a desenvolver-se
e creio que a postura do diálogo, e tolerância da Igreja é absolutamente essencial
neste domínio. Recordo-me nomeadamente
das inúmeras intervenções do Papa João
Paulo II em relação à questão palestiniana,
à questão do diálogo com o mundo muçulmano, em relação ao próprio Iraque, que
foram um factor muito importante de ate-

de ter sido um continente palco da guerra fria, enquanto as grandes potências
se degladiavam, nós próprios somos testemunhas de quanto isto foi evidente. E
depois todo um conjunto de factores, de
tensão interna, de dificuldades de estabelecer o chamado “bom governo”. É um
continente que em grande medida tem
passado à margem da globalização, do
progresso social, económico, tecnológico.
E é um continente que exige um apoio
maciço, um investimento maciço e uma
compreensão maciça dos seus problemas.
A Europa tem aí uma responsabilidade
evidente, pela história e pela solidariedade que deve existir em qualquer caso. E
a verdade é que a Europa enquanto tal,
independentemente dos esforços individuais, foi até agora incapaz de ter uma
verdadeira estratégia para África e um
verdadeiro empenhamento para ajudar
os africanos a ultrapassar as gravíssimas
dificuldades que eles têm.

nuação de tensões internacionais. E isso é
essencial para que não se produzam situações como aquelas do deslocamento forçado, movimento forçado de populações e
que afectam directamente aqueles que estão sob o mandato que me foi conferido.
Vê o futuro com um olhar positivo?
Eu acho que temos que ver sempre o futuro
com um olhar positivo, no sentido que temos que nos empenhar. Há uma frase que
eu costumo citar que é de Jean Monnet em
que ele diz que não é optimista nem pessimista: é determinado! E essa é que é a
questão. O optimismo pode ser uma atitude
pouco inteligente se nos levar a estar parados em vez de contribuir para a solução
dos problemas. Se o pessimismo também
nos levar ao desânimo, também não creio
que seja uma forma inteligente de estar na
vida. Temos que reconhecer a enorme complexidade dos problemas, mas achar que as
coisas são para nós um desafio. E são um
apelo, de alguma forma um sinal que recebemos de Deus para que nos empenhemos.
Se os problemas não existissem, porventura o empenhamento não seria necessário.
Os talentos não fariam falta. Como os problemas são muitos, nós não temos o direito
de ficar com os talentos enterrados. Temos
mesmo que os pôr a render.
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MOÇAMBIQUE - 15 ANOS DE PAZ

Deus escreve direito pelas tortas linhas da história

M

oçambique é um belo país

As escolas, postos de saúde e outros bens

entre os próprios moçambicanos, uma luta

fratricida. Foram “Os Márti-

com cerca de 19.000.000 de

da Igreja foram nacionalizados. As igrejas

entre irmãos. É para recordar mais uma vez

res de Guiúa”. A diocese de

habitantes, que há 15 anos vive em paz,

deviam ficar encerradas. Um sacerdote na

que o fim não se justifica pelos meios. Isto

Inhambane perdia os seus

após duas guerras em longos anos que

Beira foi levado preso pelo crime de ter to-

fez dizer a D. Filipe Governo, Bispo emérito

mais esforçados e valentes

dizimaram quase um milhão de pessoas.

cado os sinos da igreja. As autoridades do

de Quelimane, numa carta pastoral: «…se

catequistas, mas a Igreja

Foi colónia portuguesa, bem como ou-

Governo visitavam as escolas para ter a

nos olhos vi a ânsia de paz vi também mar-

em Moçambique contava

tros países africanos: Angola, Cabo Ver-

certeza de que nunca se falave de Deus. Se

cas de sofrimento que foram confirmadas

para já com seus autênticos

de, Guiné-Bissau e S.Tomé e Príncipe

uma pessoa tivesse uma Bíblia na mão ou

pelas intervenções de homens e mulheres,

mártires. Este ano, a 22 de

fosse vista a acorrer a uma igreja era motivo

jovens e velhos. É o sofrimento que as duas

Março, completaram-se 15

Juntamente com os colonizadores europeus

para perder o emprego. Muitos religiosos/as

forças em conflito - FRELIMO e RENAMO

anos desse heróico martírio.

que iam para Africa à procura de oiro, dia-

e padres foram expulsos do país por serem

- causam ao povo e no povo. Diziam que os

mantes e outros bens, iam também os mis-

portugueses ou por terem cometido “o cri-

soldados de Frelimo raptam pessoas, quei-

No dia 4 de Outubro desse

sionários à procura de almas para o Reino

me” de reunir um grupo de jovens da comu-

mam casas, roubam bens da população,

ano - 1992 - assinavam-se

de Deus, isto é, para anunciarem a Boa

nidade. Aconteceu isto com um padre sale-

violam mulheres…. Mas os soldados de RE-

em Roma os Acordos Ge-

Nova de Jesus Cristo. O próprio São Fran-

siano de Tete, que teve de fugir do país em

NAMO também esmagam o povo: matam

rais de Paz entre as forças

cisco Xavier, Padroeiro das Missões, enviado

24 horas por esse motivo. E até nos funerais

inocentes e indefesos, roubam os bens da

beligerantes (FRELIMO e

pelo rei de Portugal à Índia, passou primeiro

estava proibido fazer alusão a Deus. Várias

população e violam até meninas de 11 ou

RENAMO), após a media-

pela Ilha de Moçambique. E lá ficou uns oito

vezes os militares acompanhavam “seus ca-

12 anos».

ção de vários bispos moçambicanos e a Co-

oração. Assim o fez D. Jaime P. Gonçalves

meses. Foi nesse lugar que se ergueu um

maradas” mortos em serviço à pátria até a

munidade de Santo Egídio. Em 2002, após

em nome da Comunidade Católica.

altar onde foi celebrada a primeira missa

campa e mandavam seus familiares que os

Entretanto, a Igreja continuava a evangeliza-

dez anos de paz, os Bispos de Moçambique

em Moçambique. O facto é indicado como

enterrassem sem rezas porque “Deus não

ção muito sigilosa com os poucos padres na-

lembravam que «a paz como dom de Deus

O próprio presidente da Nação, na altura

início da evangelização do país. No decurso

existe”. Os familiares, porém, com as flores

tivos e missionários/as que lá ficaram, dan-

vinha para ficar» e o Governo decretava que

Sr. Joaquim Chissano, casou pela Igreja. O

dos séculos foram muitos os missionários

nas mãos voltavam para casa. Mas, quando

do prioridade à formação de líderes leigos,

doravante o dia 4 de Outubro seria feriado

mesmo fizeram depois alguns Ministros do

que aqui chegaram: padres diocesanos e

os militares iam embora, voltavam à campa

tendo em conta as opções tomadas pela

nacional . No próximo 4-10-07 celebrar-se-

Gabinete Nacional e ainda outros elementos

religiosos(as) de diferentes Congregações.

e depositavam suas flores com cânticos e

1ª Assembleia Nacional de Pastoral depois

ão os 15 anos de paz. Louvado seja Deus!

dos Governos provinciais e municipais.

Os Franciscanos chegaram em 1898. Assim

orações. No dizer de D. Manuel V. Pinto, a

da Independência, em 1977, que eram: a)

se foi evangelizando todo o Moçambique.

Revolução acabou com as missões, mas co-

suscitar e animar as pequenas comunidades

Aos poucos, a Igreja ia-se tornando mais

A 25 de Junho de 2005 celebravam-se os

meçou a “Missão da Igreja”, pois o Espírito

cristãs, b) valorizar os ministérios laicais, c)

reforçada e livre. O Governo foi devolven-

30 da independência do país. Aí, o próprio

Entretanto, em 1951, Moçambique passou a

Santo fez nascer as pequenas comunidades

criar nos cristãos o compromisso social em

do alguns bens da Igreja. Os missionários

Presidente da Nação, Armando E. Guebuza,

ser uma província portuguesa do Ultramar.

cristãs, que surgiram por toda a parte, desde

prol da paz e da reconstrucção do país.

voltaram ao país e ainda novas vagas de

para comemorar esse evento ímpar, no acto

Ora, os moçambicanos suspiravam pela li-

o campo para à cidade.

missionário/as (padres e leigos), provenien-

cívico, na praça principal de Maputo, pediu

Nessa altura foram sagrados os primeiros 5

tes de diferentes congregações e nacionali-

a quase todos os líderes religiosos do país

bertação do domínio colonial. É normal e é,

Nas crianças o futuro da paz: o trabalho

aliás, um direito inalienável de todo o povo

Entretanto surgiu outro grupo armado – RE-

Bispos nativos. Começava-se a usar na litur-

dades, entravam em Moçambique pela pri-

que fizessem uma oração a Deus pela paz

querer ser protagonista de seu próprio des-

NAMO - que pretendia minimizar a ditadura

gia as línguas locais, cantos com instrumen-

meira vez para que, juntos e de mãos dadas

e pela pátria. E foi assim que começou D.

tino. Surgiu, então, a FRELIMO, um grupo

da Frelimo e levar o país a uma democracia

tos musicais autóctonos e danças. A Igreja

com todos os que lá estavam, pudessem

Francisco Chimoio, Arcebispo de Maputo:

armado e patriótico que lutou pela indepen-

aberta e pluralista. E assim a guerra já não

ia-se fortalecendo aos poucos e já mostrava

continuar a obra da evangelização.

“Senhor, fazei de mim um instrumento da

dência desde 1964.

era contra o colonialismo estrangeiro, mas

um rosto moçambicano.

Vossa paz.”
No dia 02 de Fevereiro de 2002 deu-se um

A Igreja respeitava os ideais independen-

Ao findar a década de 80, as forças belige-

evento muito significativo na Arquidiocese

Hoje a Igreja tem ainda um longo caminho a

tistas e até houve bispos portugueses que

rantes estavam à procura da paz, cuja trami-

da Beira: a primeira Oração pública, ecu-

percorrer, mas está florescente e viva, com

os apoiavam, como D. Sebastião Soares

tação durou quase três longos anos. Apesar

ménica e inter-religiosa. Efectivamente, no

cerca de 45 % da população moçambicana.

de Resende, da Beira; e D. Manuel Vieira

do risco da guerra, um grupo de leigos valen-

Pavilhão de desportos de basquetebol da

Pinto, de Nampula. Sem dúvida, os princí-

tes decidiram ir para o Centro de Promoção

cidade fez-se essa oração pedindo a Deus

As forças que foram utilizadas para apagar

pios de libertação estavam certos, porém

Humana, em Guiúa, na Província e Diocese

pela paz, respondendo assim aos apelos do

toda a Religião só serviram para reforçá-la.

os meios estavam errados. Aliás, as orien-

de Inhambane, e ficaram lá para um Curso

saudoso papa João Paulo II, após os aten-

“O sangue dos mártires é semente de novos

tações marxistas-leninistas que a Frelimo

de Catequistas. Os futuros catequistas com

tados terroristas de 11/9/01. O Pavilhão es-

cristãos.” (Tertuliano)

seguia eram no sentido de lutar contra

suas esposas e filhos foram com muito en-

tava superlotado de crentes das diferentes

toda a Religião. Devia-se apagar toda a

tusiasmo. Só que na noite do primeiro dia fo-

Religiões maioritárias da Beira: católicos,

Por isso, pensei: como é verdade que mui-

ideia religiosa… e até a existência de Deus

ram todos vitimados pelos agentes da guerra.

cristãos de várias Igrejas Protestantes, hin-

tas vezes Deus escreve direito por linhas

devia ser negada, coisa impensável para

Foi um massacre terrível. Ao todo 23 pesso-

duístas e muçulmanos. Cada comunidade

tortas…

as e, se calhar, o último dessa horrível guerra

estava chefiada por seu pastor, que dirigia a

um povo africano.

Fatigado pela guerra sorri para a paz

Fr. Eduardo J. Zatti, OFM

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.

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
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O Homem e a Mensagem Cristã
Quer se queira quer não,
o homem é um ser constituído por dois elementos: o físico e o espiritual.
Nem outra coisa seria de
esperar
Quando na sua omnipotente
bondade Deus criou o homem
para viver no paraíso terreal,
entendeu dever dotá-lo de um
elemento próprio da terra – o
físico – e de outro próprio do
céu – o espírito - , para viver
em harmonia com a natureza, a vida e o sobrenatural.
Porém, desde sempre uma
maioria dos homens tem privilegiado o tratamento físico,
menosprezando o espiritual.
Procedimento que tem dado
aso a catástrofes de toda a
ordem (desigualdades sociais,
guerras, etc.), que forçaram
o dilúvio e a vinda de Cristo
à terra para lhes pôr cobro. É
óbvio que seria uma insensatez da minha parte pretender
descrever na sua veracidade
o conceito de espírito. Mas,
pelo que se conhece em todo
o mundo, isso não invalida a
sua existência.
É claro que para certos homens, adeptos ferozes do
racionalismo dogmático, por
acreditarem apenas no que
vêem e apalpam, subestimando a indispensabilidade
do espírito na vida humana,
o facto de este ser impalpável

e invisível cria um vazio nos
seus corações que os leva a
considerarem-se constituídos
apenas pelo físico. Julgam que
este só por si dispõe de recursos suficientes para resolver
todas as desavenças a contento de todos. A própria escola,
só por si, é impotente para
livrar as mentes das crianças
de serem infectadas pelos vírus da mentira, do ódio, da
inveja, etc. Ora, está demonstrado que o físico, se fragilizado pela ausência do apoio
fortificante do espírito, cede
facilmente a tudo quanto pode
concorrer para a infelicidade
do homem: vaidade, prazer,
soberba, gula, ódio, vingança,
ciúme, mentira, corrupção,
prepotência, egoísmo, orgulho, bazófia, violência, inconsciência, assassinatos, guerras,
enfim a tudo quanto gera desentendimentos e maltratos,
que devem ser varridos definitivamente do vocabulário e
modos de actuação individual

e comunitária. Caridade, fraternidade, compaixão, etc.
são virtudes arredadas dos
seus corações. Não se respeita nada, nem ninguém!
Ora o homem, bem fortalecido pelo espírito, jamais cede a
tais anomalias. Como é compreensível todos estes atropelos e maldades (resultantes
de crises civilizacionais, que
vão acabando com ambientes
afectivos envolventes) contrariam a finalidade para que o
homem foi criado, para viver e
se comportar como uma família, onde o amor recíproco reine entre todos os membros,
o que não acontece. Para evitar tais fragilidades perante a
maldade é imprescindível que,
desde a infância e pela vida
fora, a sociedade providencie
o desenvolvimento equitativo e equilibrado de ambos os
elementos constitutivos do ser
humano. Há que respeitar certos valores morais.

Pretender que o absolutismo
físico resolva sozinho os problemas da humanidade é uma
infantilidade a toda a prova. Só
a presença de Deus entre os
homens os pode levar ao perdão e a uma paz verdadeira. A
Igreja cristã encontra-se mais
do que nunca virada para a
paz, a caridade, a fraternidade
entre os homens. É a fomentadora principal da liberdade
e igualdade. Ao fim de 2.000
anos da proclamação da mensagem cristã é tempo de os
homens reflectirem todos em
conjunto e começarem a construir um futuro mais condigno,
fundado nessa mensagem.
Irá custar, mas tenhamos fé
que, com o andar dos tempos,
os homens, iluminados pela
graça divina, hão-de chegar a
ter um rebate de consciência
e, cumprindo o seu dever de
pensar nos outros antes de
pensar em si próprios, quando tiverem acabado com a
prática dos malefícios acima
indicados e passado a praticar
a caridade, darão o primeiro
passo na travessia da porta de
entrada na era da fraternidade e começarão a preparar as
coisas para um dia chegarem
à verdadeira família humana,
amando-se uns aos outros
como irmãos. Será então o
PARAÍSO TERREAL!
Mário Carapinha

GRADUAÇÕES
NO COLÉGIO DE SÃO BOAVENTURA, EM LUSAKA

No dia 19 de Maio (sábado) foram graduados 39 estudantes
de filosofia e religião, vindos
de diferentes países da África,
tais como Moçambique, Zimbabwé, Tanzânia, Kenya, Ruanda,
Malawi e Zâmbia. Estes irmãos
pertencem à Ordem dos Frades
Menores OFM, Capuchinhos e
Conventuais
A missa foi celebrada pelo Senhor
Núncio Apostólico na Zâmbia. No
início da cerimónia o Reitor do Colégio deu as boas vindas a todos
e transmitiu o que os estudantes
do 3º. ano e finalistas apresentaram na última assembleia, em
que diziam: «Os três anos que
passámos aqui foram um autêntico «Tsunami», mas conseguimos
escapar dele». E deixaram um
conselho aos que ficam: «Para
chegar onde chegámos há um só
segredo: é estudar, trabalhar e rezar na hora própria».

Depois destas breves palavras o
Sr. Núncio deu início à Eucaristia.
Durante a sua partilha, ele reconheceu o valor e o nível de formação do Colégio de São Boaventura na Zâmbia. Esta Instituição é
reconhecida e afiliada na Universidade Urbaniana de Roma, donde vêm os diplomas e certificados.
Reforçou também que a experiência que se vive nesta parcela de
África, especialmente em Lusaka,
foi muitas vezes tentada noutros
sítios, mas sem resultados positivos. A estadia das 3 Ordens Franciscanas nesta zona de África tem
sido uma bênção para esta nação
africana.
Os recém graduados não terminam a sua formação aqui, mas
começam uma nova etapa. Como
dizia S Francisco: «Comecemos,
irmãos, porque até agora pouco
ou nada fizemos». Vamos então
começar com a nossa missão!

e nossos benfeitores, que com
muito sacrifício – nós o sabemos!
- nos apoiam com a sua oração
e ajuda material, para que aqui
possamos estudar e prosseguir
na nossa formação franciscana e
teológica. Bem hajam!

Vamos agora de férias até Moçambique. Esperamos de novo
voltar a estar convosco no próximo ano lectivo, que se inicia em
Setembro.
Para todos, um abraço de Paz e
Bem!
Frei Hortênsio Rui, OFM

Peregrinação Franciscana
Fátima - Outubro 2007

DIA 5
«Festa Franciscana» - 21H00

DIA 6
«Capítulo das Esteiras» - 10H00

Depois da missa seguiu-se a entrega dos diplomas e um almoço fraterno. O convívio terminou
pelas 15h. Os moçambicanos tiveram a honra de receber a alta
comissária, Embaixadora de Moçambique na Zâmbia.
Termino esta breve partilha enviando destas terras de África
uma calorosa saudação a todos
os irmãos franciscanos, leitores do «Missões Franciscanas»

«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)

Papa dá indicações
aos Bispos de Moçambique
Bento XVI recebeu conjuntamente os 14
prelados da Conferência Episcopal de
Moçambique na conclusão da sua visita
“ad limina apostolorum”. Num discurso
em que falou da tarefa da primeira
evangelização de mais de metade da
população de Moçambique, afirmou:
«Sabemos que os obstáculos são numerosos e complexos, que o acolhimento e
a germinação dependem não de nós
mas da liberdade das pessoas e da
graça. Mas, ao menos, procurai que o
anúncio missionário se mantenha a prioridade das vossas prioridades e fazei
saber a quantos têm a graça de ser
cristãos que devem concorrer para a
sua realização. Meio providencial para
um renovado impulso missionário são
os Movimentos eclesiais e novas Comunidades: acolhei-os e promovei-os nas
vossas dioceses, pois o Espírito Santo
serve-Se deles para despertar e aprofundar a fé nos corações e proclamar a
alegria de crer em Jesus Cristo.

Publicações Cristãs
têm projecto publicitário
Um projecto de angariação de publicidade para as publicações da Associação de Imprensa Cristã [AIC] reuniu em
Fátima cerca de 50 publicações de inspiração cristã. O corte do «Porte Pago»
exigiu a descoberta de outras formas
de financiamento, mas conforme explica
o Pe. Elísio Assunção, director da «Fátima Missionária», nem só a questão do
«Porte Pago» abre a perspectiva da
publicidade nas publicações. «Com isto
criamos melhores condições financeiras
para as administrações das publicações». Parte integrante deste projecto
passa por «podermos dizer aos anunciantes quem são os nossos leitores e,
claro, quem são as pessoas a quem devem dirigir o seu anúncio».
MF/ECCLESIA

Última Página

NO MOMENTO DA DESPEDIDA

KANIMAMBO, IRMÃOS!
de, quer do campo; e ainda de
tantos leigos que, com tanto zelo
apostólico, se encontram comprometidos com nossas missões.

Frei Eduardo Zatti em comunhão eucarística com o povo moçambicano

o voltar de vez para minha
terra, Argentina, desejaria
deixar apenas uma palavra de
gratidão: Kanimambo! E digo
só uma palavra, porque de resto espero ficar em espírito convosco para sempre e vos levarei comigo

A

Vim para Moçambique por sugestão de D. Hilário da Cruz Massinga, na altura delegado pela África
para a Comissão de Cultura da
Ordem. Foi ele que, em conversa com um confrade da minha
Província, acertou a minha vinda.
Estas conversas chegaram até ao
Provincial de Portugal, então Fr.
José Pereira das Neves, que falou com o meu Provincial (Fr. Norberto Buján), que decidiu a minha

vinda a Moçambique. Muito obrigado, Dom Frei Hilário!
Agora é também o meu actual
Provincial, Frei Júlio Bunader, que
marca o regresso à minha Província da Assunção da Santíssima
Virgem. Diz-se que a fé e a missão não têm fronteiras. Embora
seja verdade, não poderei esquecer, antes pelo contrário recordarei muito vivamente os momentos
maravilhosos e vivências havidas
nas missões de Moçambique, pois
as considero já como nossas. Recordo com saudade as comunidades onde estive integrado: Beira,
Chimoio e Jangamo.
Agradeço ao Senhor as lições que
recebi das pessoas quer da cida-

SEJA M
MISSIONÁRIO
ISSIONÁRIO
COM OS FRANCISCANOS
Como pode colaborar com
o trabalho dos Missionários Franciscanos?
•

Em primeiro lugar pela
oração e ajuda material,
fazendo-se zelador ou associado da União Missionária Franciscana.

•

Contribuindo para uma
«Bolsa de Estudos», que
pode ser oferecida de
uma só vez ou em partes.

•

•

Enviando esmolas de intenções de missas para
serem celebradas nas
missões. A celebração da
Santa Missa nas missões
ajuda à subsistência dos
missionários.

Ser assinante do MISSÕES FRANCISCANAS é também um modo de colaborar na difusão do espírito missionário franciscano.
Esperamos a sua participação!

MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1 8 Apartado 1021 8 2401-801 LEIRIA

Agradeço sobretudo ao Senhor
a amizade sincera que recebi de
todos os irmãos da Custódia, pela
compreensão dos meus erros da
língua ou de relacionamento. Seja
por caridade! Gostei imenso de ser
membro activo desta Custódia, de
poder colaborar, aprender e sentir-me irmão de todos em todo o
momento e lugar. Fico muito grato a todos, mormente aos irmãos
com os quais caminhei junto nas
comunidades da Beira (Freis Maciel, Amorim, Fabiano e Manhiça);
de Chimoio (Freis Vítor Rafael e
Filipe Quenquene) e de Jangamo
(Freis Evódio, Juma, Beúla e Pedrito) e por último, a de Pretória
(Frei Gilberto), onde, embora de
passagem e em várias vezes, me
senti sempre como irmão. Numa
palavra, por este meio pretendo
enviar um forte abraço a todos e
cada um dos Irmãos da Custódia.
Agradeço ao Senhor por me ter
concedido a graça de começar
a missão em Moçambique sob a
invocação da Santíssima Virgem
do Rosário (Beira) e de a terminar

também sob outra invocação mariana, Nossa Senhora de Fátima
(Jangamo); e ainda porque, ao
permanecer cá, tive que aprender
a língua que atingiu a beleza de
ter sido falada pela Santíssima
Virgem aos pastorinhos em Fátima, há 90 anos. Louvado seja
Deus!
Agradeço particularmente ao Dom
Frei Hilário por me ter recebido,
quando era Custódio; e ao Frei
Lucas Gololombe, actual Custódio, por seus cuidados pela minha
saúde e por ter aceite a minha despedida. Bem como ao Frei Amaral
Bernardo Amaral, Definidor Geral

pela África, por me ter aconselhado um bom discernimento sobre
meu andamento missionário, que
assumi na devida altura.
Sei bem que em muitas ocasiões
errei. Peço-vos, pois, perdão pelos erros e faltas cometidas devido à minha fraqueza. Obrigado
por tudo. Encomendo-me às vossas orações. Vós também podeis
contar com as minhas, embora
pobres, mas sempre rezarei pela
Custódia e por todos e cada um
dos Irmãos. Bem hajam! Fraternalmente,
Frei Eduardo J. Zatti, OFM

Frei Eduardo Zatti e Frei Salvador Mioto com os Irmãos Noviços, em 2003

M ISSIONÁRIA
HÁ 50 ANOS
Ao iniciar o mês de Maio, o
mês de devoção a Nossa Senhora, de quem era profundamente devota, vítima de
acidente no trabalho, faleceu na Benedita, onde vivia,
a Zeladora da UMF, Dona
Piedade Maria da Silva Quitério, aos 65 anos de idade
Levava já 50 anos de dedicação e amor à causa missionária, pois que entrara para Zeladora aos quinze anos de idade.
Há 30 anos que comecei a
contactar com ela, por ocasião
do «Dia Missionário» anualmente celebrado na paróquia, e
sempre descobri nela uma alma
de verdadeira apóstola.
Em tais ocasiões era presença assídua, vendo-se estampada no rosto a alegria pelo apostolado desenvolvido junto dos
seus associados, que visitava
frequentemente, e de outras

pessoas amigas das Missões. A paróquia da Benedita e a «União Missionária Franciscana», embora
sentindo a sua falta, têm
a certeza de que a Piedade
não deixará de continuar
a ser missionária junto do
Pai, intercedendo para que
o seu trabalho seja continuado cá na terra...
O Espírito Santo há-de
escolher alguém, de alma
abrasada em amor, que continue o trabalho que ela realizava
com tanto amor e dedicação.
Também na Benedita, e no
dia 14 do mês de Maio, faleceu
com cerca de 80 anos Dona Isabel Deonilde Coelho.
Com grande pena, devido a
doença, deixara há poucos anos
o cargo de Zeladora da UMF,
embora continuasse a ser uma
verdadeira missionária, pela

oração e oferecendo os seus sofrimentos, sempre a pensar nos
seus missionários.
Visitara-a há tempos e vi
quanto sentia por já não poder
percorrer os caminhos de outrora…
Que o Pai das misericórdias
a ambas receba no seu Reino
de paz e amor.
Frei Marques de Castro, OFM

Para todos vós as nossas saudações.
Ao passar mais uma década de vida, «Missões Franciscanas» procura acompanhar os tempos presentes e continua a fazer chegar a todos os leitores ecos da vida missionária
franciscana e da Igreja. Claro que contamos sempre com a vossa colaboração para manter esta obra de animação missionária. Assim, estamos sempre abertos a sugestões da
vossa parte a fim de aperfeiçoarmos e melhorarmos este serviço.
Há uma preocupação que queremos partilhar convosco. Há muitas pessoas que recebem o jornal como “oferta”. Porque a comparticipação do Estado no “Porte Pago” diminuiu
consideravelmente, trazendo novos encargos económicos à Administração, vemo-nos forçados a cancelar o envio de alguns jornais. Antes de o fazer, porém, vamos contactar com
os assinantes que se encontram nessa situação a ver se lhes será possível começarem a pagar a respectiva assinatura.
Tenhamos presente a intenção missionária para este mês, rezando «para que a Igreja na América do Norte dê testemunho, com a sua presença e a sua obra, do amor de Deus
por todos os indivíduos e todos os povos». Um abraço amigo, com votos de Paz e Bem.
Frei Vítor Rafael, OFM

