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Mensagem de Bento XVI para o Dia Missionário Mundial

Todas as igrejas para o mundo inteiro
Bento XVI, ilustrando o lema
do 81º. Dia Missionário Mundial — «Todas as Igrejas para
o mundo inteiro» —, convida
os cristãos «a uma reflexão
comum sobre a urgência e a
importância que reveste, também neste nosso tempo, a acção missionária da Igreja»
Ao reler o texto do mandato evangélico — «Ide, pois, ensinai todas as nações, baptizando-as em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-as a cumprir
tudo quanto vos tenho mandado.
Eu estarei sempre convosco, até
ao fim do mundo» (Mt 28, 19-20) — o
Papa recorda-nos que Jesus Cristo
é a fonte inesgotável da Missão da
Igreja. Por isso convida todas «as
Igrejas locais de cada Continente
a uma partilhada consciência sobre a urgente necessidade de relançar a acção missionária perante os numerosos e graves desafios
do nosso tempo».
Para Bento XVI o Senhor continua
a convocar, «em primeiro lugar, as
Igrejas chamadas de antiga tradição, que no passado forneceram

às missões, além dos meios materiais, também um número consistente de sacerdotes, religiosos,
religiosas e leigos, dando vida a
uma eficaz cooperação entre comunidades cristãs». Por isso, o
Bispo de Roma deseja «fervorosamente que a cooperação missionária se intensifique, valorizando
as potencialidades e os carismas
de cada um». Além disso «espera que o Dia Missionário Mundial
contribua para tornar cada vez
mais conscientes todas as comunidades cristãs e cada baptizado
de que o chamamento de Cristo
é universal para propagar o seu
Reino até aos extremos confins do
planeta».
Ciente de que a escassez de meios
humanos e materiais propicia a
algumas Igrejas locais a tentativa
de se esquivarem deste mandato,
o Papa recorda que «a Igreja toda
e cada uma das Igrejas são enviadas aos não-cristãos. Mesmo as
Igrejas jovens devem participar
quanto antes e de facto na missão universal da Igreja, enviando
também elas, por todo o mundo,
missionários a pregar o Evange-

Compromisso missionário - primeiro serviço que a Igreja deve à humanidade

lho, mesmo se sofrem escassez
de clero». Na verdade, «o anúncio
do Evangelho continua a revestir
as características da actualidade
e da urgência». «O compromisso
missionário permanece, portanto,
como foi várias vezes recordado,
o primeiro serviço que a Igreja
deve à humanidade de hoje, para
orientar e evangelizar as transformações culturais, sociais e éticas; para oferecer a salvação de
Cristo ao homem do nosso tempo,
em tantas partes do mundo humilhado e oprimido por causa de
pobrezas endémicas, de violência
e de negação sistemática dos direitos humanos». Este é o motivo porque Bento XVI insiste com
os «Pastores de todas as Igrejas
colocados pelo Senhor como guias
do seu único rebanho» para «que
partilhem a preocupação do anúncio e da difusão do Evangelho».
Ao lembrar-se de quantos, em
terras de missão, ousam anunciar
a Fé da Igreja, o Pontífice Romano deseja que «o Dia Missionário
Mundial seja ocasião para recordar na oração estes nossos irmãos
e irmãs na fé e quantos continuam
a prodigalizar-se no vasto campo
missionário. Peçamos a Deus que
o seu exemplo suscite em toda a
parte novas vocações e uma renovada consciência missionária
no povo cristão». Contudo, acrescenta, «não esqueçamos que o
primeiro e prioritário contributo,
que somos chamados a oferecer
à acção missionária da Igreja, é
a oração».

Imbuído deste espírito, o Sumo pontífice
remata o seu texto
com um desafio interpelante: «propague-se em todas as
comunidades a coral
invocação ao Pai nosso que está no céu,
para que venha o seu
reino à terra. Faço
apelo sobretudo às
crianças e aos jovens,
sempre prontos para
generosos impulsos
missionários. Dirijome aos doentes e aos
sofredores, recordando o valor da
sua misteriosa e indispensável
colaboração na obra da salvação.
Peço às pessoas consagradas e
especialmente aos mosteiros de
clausura que intensifiquem a sua
oração pelas missões. Graças ao
compromisso de cada crente,
alargue-se em toda a Igreja a
rede espiritual da oração em favor
da evangelização. A Virgem Maria, que acompanhou com solicitude materna o caminho da Igreja
nascente, guie os nossos passos
também nesta nossa época e nos
obtenha um novo Pentecostes de
amor. Em particular, torne-nos
conscientes de que todos somos
missionários, isto é, enviados pelo
Senhor a ser suas testemunhas
em todos os momentos da nossa
existência».
«A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, diz o Senhor.
Pedi, portanto, ao dono da mes-

No Regresso de Moçambique

Uma Vida, duas culturas, um sonho...

epois da experiência feita em Moçambique, mais propriamente no
Chimoio, queremos deixar aqui o nosso
testemunho missionário
Quando partimos em missão temos um
sonho…«Acreditar que podemos mudar o
mundo». Não mudar o Mundo todo, mas sim
melhorar o que pudermos, melhorar o que as
nossas pernas e os nossos braços permitirem,
melhorar com a única coisa que temos para
dar: um pouquinho da nossa vida.

Assim, durante o mês de Agosto que passámos em Moçambique, acreditamos que melhorámos um pouco o que encontrámos. Fizemos
tudo o que nos foi possível! Demos auxílio ao
Lar de São Gabriel (Informática, Inglês, Matemática…). Demos formação, nas três primeiras semanas, às «Titias» (as educadoras), no
“Jardim Infantil os Patinhos”.
Na última semana, no Jardim
Infantil do Bairro 5, demos
explicações sempre que possível, de várias disciplinas, às
crianças que moravam num
Bairro de nome Soalpo.
O tempo era curto e há sempre muito para fazer…
Esperamos que o que pudemos dar tenha sido proveitoso para quem recebeu, e

agradecemos muito a quantos possibilitaram
a nossa partida, nomeadamente à União Missionária Franciscana e a todos os que lá nos
apoiaram. Desejamos voltar!
Pelo Grupo Missionário
Mónica Lino

se para que mande trabalhadores
para a sua messe» (Lc 10, 2). Eis o
projecto que se impõe, radical e
soberano, frente à teia de agnosticismos proveitosos e comodistas
da sociedade hodierna.
Que cada cristão tome consciência
da sua missão apostólica, e não se
demita de contribuir — pela oração, pelo gesto e pela palavra —
da grata tarefa de edificar na terra
o Reino que o é dos céus.
Seja o Dia Missionário Mundial
ocasião de reflexão para todos
nós, que, como Francisco de Assis,
ensaiamos ser arautos — contra a
corrente — da Paz e do Bem.
Aristides Dourado, OFS

Regresso do Missionário
Frei Artur Carreira das Neves
regressa à Província Franciscana de Portugal. Após 41 anos de
intenso serviço pastoral, social
e educativo na Igreja da GuinéBissau, despede-se deste povo
que lhe é tão querido
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Peregrinação à Terra Santa
Mais um grupo de peregrinos da
UMF partiu rumo à Terra onde
Jesus viveu. Acompanhados
pelo Comissário da Terra Santa
em Portugal, e pelos animadores missionários franciscanos,
têm muitas histórias a recordar
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UMF em Retiro Nacional
Uma vez mais a União Missionária Franciscana promoveu o seu
Retiro Anual. Com a presença
de Frei Pedro Costa, zeladores
e amigos da UMF reflectiram
sobre a urgente pertinência da
Missão
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de volta a Lusaka:
ste mês de Outubro
chega carregado de
Missão. Nas Igrejas e
espaços
paroquiais,
bem como nas Comunidades Religiosas, estão
afixados os cartazes para o Dia Mundial
Missionário. Bento XVI quis celebrar
os 50 anos da Encíclica «Fidei Donum»
que incentivava as Igrejas locais a enviar padres para a Missão Ad Gentes
e deu à Mensagem para este Dia um
título que responsabiliza: «Todas as
Igrejas para o Mundo inteiro». Escreveu o Papa: «Dêmos graças ao Senhor
pelos frutos abundantes obtidos por
esta cooperação missionária em África
e noutras regiões da Terra. Multidões
de sacerdotes, depois de terem deixado as comunidades de origem, dedicaram as suas energias apostólicas ao
serviço de comunidades acabadas de
surgir, em zonas de pobreza e em vias
de desenvolvimento. Entre eles encontram-se não poucos mártires que,
ao testemunho da palavra e à dedicação apostólica, uniram o sacrifício da
vida». Ninguém fica de fora nesta tarefa de anunciar o Evangelho nos quatro
cantos da Terra.
Mas há mais sinais desta onda missionária em Portugal: o Guião Outubro Missionário chega a cada vez mais Comunidades e é utilizado como um manual
de reflexão e celebração com o toque
missionário que este mês aprofunda;
mais de 200 jovens partiram, este verão, em Missão, mostrando como está
vivo o Voluntariado Missionário; aumentam as Geminações
de Dioceses e Comunidades Paroquiais, símbolo
da comunhão entre povos
e Igrejas locais; a Infância
Missionária está a ganhar
corpo, a medir pelas iniciativas que se criam no
continente, nas Ilhas e
até em comunidades portuguesas no estrangeiro;
estão previstas Vigílias
Missionárias um pouco por
todo o país, por ocasião do

Querido Irmão Frei Vítor
Paz e Bem
Ontem de tarde recebemos a grata visita do novo Grupo de Voluntários, presidido pela Mónica. Foi uma grande alegria
compartilhar com eles e verificar a sua
bondade e entusiasmo.

Terminadas as férias em Moçambique, iniciámos o regresso à escola. Sim, foram três
meses de trabalho, de descanso e de recuperação de forças perdidas durante o ano
académico 2006-2007. Chegou o momento
de voltarmos ao «campo de batalha» no Colégio de São Boaventura em Lusaka. Assim,
na quarta-feira do dia 29 de Agosto foi dia de
preparar as forças para atravessar o famoso
País de Mugabe (Zimbabwé) rumo às terras
dos Nyamjas, Bembas e Tongas, na Zâmbia

Dia Mundial Missionário; o Peditório de
Rua envolve milhares de pessoas e tem
gerado resultados muito bons, também
em sensibilização missionária; o Curso
de Missiologia e as Jornadas Missionárias Nacionais ganharam direito de cidadania no panorama dos eventos que
a Igreja Portuguesa promove e valoriza. Mas há mais, muito mais.
Queria felicitar a imprensa missionária
(associada na Missão Press) por lançar
iniciativas de comunhão: a campanha
de sensibilização para o drama que o
povo do Darfur vive à porta fechada é,
talvez, o sinal mais profundo desta coligação em favor da Missão, em defesa
dos direitos espezinhados dos pobres
e excluídos.

A noite foi tão curta que depressa chegou o dia
esperado. Partimos do Seminário de Santo António de Chimoio em direcção a Manica, onde
recebemos as últimas recomendações. Entrámos no Zimbabwé e procurámos transporte
para a capital, Harare. Foi difícil, pois as coisas
não estão muito boas por aqui. O País continua
com muitas dificuldades.

Finalmente, uma palavra de futuro: em
2008, Portugal celebra o seu Congresso Missionário Nacional. É um evento
que já está em marcha, com muitas
reuniões de preparação e algum material de promoção. É louvável a atitude
dos Institutos Ad Gentes que, nos seus
calendários, almanaques e agendas
para 2008, deram grande espaço à
publicitação do Congresso. Na Oração
que muitos católicos e comunidades
já rezam há algum tempo, está escrito: «Ajudai-nos, Senhor, a fazer do
Congresso Missionário Nacional 2008
um novo Pentecostes, que nos abra ao
fogo do vosso Espírito, para que toda a
Igreja em Portugal se comprometa na
vivência missionária da sua fé». O programa também já está quase completo
e será divulgado muito em breve.

Chegávamos à capital já era noite, cientes de
que o horário de partida para Lusaka seria às
21H00. Fomos arrastando as nossas pastas
para o lugar habitual. Infelizmente, o horário
dos transportes tinha mudado. O autocarro tinha partido às 20H00. Que fazer? Ideias... e
mais ideias vinham das «doze cabeças». Tivemos que pedir ajuda às autoridades policiais.
Os agentes que estavam de
serviço entenderam-nos e
deram-nos um cantinho onde
passámos a noite. Não porque éramos criminosos, mas
para que os criminosos não
exercessem a sua «profissão» em nós.

Fico feliz com tanto empenho missionário, com
as linhas da frente que se
abrem, com a sensibilidade que aumenta, com o
apoio prestado às Igrejas
em maior dificuldade. Rezo
para que aumentem as vocações missionárias.

Viagem atribulada!
a informação de que existia um transporte da
primeira classe, cuja taxa era duas vezes mais
que a taxa normal. Sacudimos os nossos bolsos não porque éramos ricos, mas para não
voltarmos à situação anterior.
As 11H00 arrancámos! O transporte de «primeira» aos poucos foi-se transformando em
transporte da segunda classe. Quando chegámos à fronteira zambiana era da última classe,
ou melhor, já tinha perdido todas as classes.
Um desabafo: pobre Zimbabwé!
Tivemos conhecimento de que passaríamos
a noite na fronteira zambiana (Chirundu). Foi
então que pedimos socorro ao nosso mestre,
Frederick Odhiambo, que logo se disponibilizou
em nos vir buscar à fronteira. Foi uma viagem
atribulada, esta que fizemos desde Chimoio até
ao Colégio de São Boaventura em Lusaka. Era
já alta noite quando entrámos os muros do Colégio e fomos directamente para as camas a fim
de aliviar o cansaço. Ficou apenas a história
para contar!
Caros amigos, a todos desejamos muitas felicidades. Rezem por nós.
Frei Matipanha, OFM

Chegou o dia e franciscanamente agradecemos o acolhimento fraterno e continuámos com a nossa viagem de
peregrinos. Bem cedo chegámos à estação onde já havia
uma grande fila. Chegou-nos

P. Manuel Durães Barbosa
Director Nacional das
Obras Missionárias Pontifícias

Quero agradecer, especialmente à
União Missionária Franciscana de Portugal, a oferta fraterna de 250,00 € destinada à celebração de trinta missas segundo
as intenções do oferente, assim como os
outros 250,00 €, fruto da generosidade e
amor de pessoas com bom coração,
como ajuda preciosa para as crianças órfãs assistidas pelo Seminário de Santo
António do Chimoio.
Santo António é formidável! Quando
estamos com a corda no pescoço, ele
chega sempre a tempo de tapar os nossos buracos!
Obrigado, Frei Vítor!

O Senhor e o nosso Padroeiro Santo
António abençoem os nossos amigos
benfeitores.
O teu pedido de resposta, “mesmo em
breves palavras”, me faz pensar que
você não recebe as nossas comunicações. Tal notícia me faz ficar surpreendido. Isto porque todas as Circulares e informações que regularmente envio vão
também para a União Missionária Franciscana, em Portugal. Se a minha suposição corresponde à verdade, agradecia
um sinal, OK? Obrigado!
Um abraço fraterno e amigo
Enrique Báscones Lezcano, OFM
Missionário no Chimoio

de uma assistência médica e medicamentosa. Quantos ainda ficaram mutilados pela guerra, sem pais e sem família,
completamente abandonados à sua sorte! Quantos, finalmente, logo de pequeninos, são condenados a trabalhos forçados e muitas vezes a pegar em armas
para fazer a guerra.
Tudo isto nos faz sentir impotentes no
meio de tanto sofrimento e carência.
Que Deus, na sua infinita misericórdia,
toque os corações das pessoas porque o
homem, se quiser, pode transformar o
mundo num mundo melhor.
Este mês reforço a minha contribuição
com mais uma migalhinha de 10,00 €.
Reitero os votos de PAZ E BEM
Fernando Lameira - Cernache

Caro Frei Vítor Rafael.
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Venho por este meio, mais uma vez,
enviar a minha humilde contribuição
mensal para as Missões. Quanto eu gostaria de ter capacidade financeira para
que a minha contribuição tivesse um
peso apreciável!
Sei da miséria que vive à minha volta
por esse mundo fora, só que sou impotente para ajudar a colmatar tantas necessidades. O que mais me dói são as
crianças inocentes e indefesas, quantas
delas sem poderem saborear um copo
de leite ou um bocadinho de pão, quantas sem terem acesso à água potável,
quantas a morrerem todos os dias à falta

Eu, Isaura da Silva Amorim, de Pena
Cível em Guilhadezes, venho por meio
desta carta cumprimentar Vª Exª, com
votos de Paz e Bem.
Agora felicito-vos pelo vosso jornal,
que tenho recebido todos os meses e
que gosto muito de ler, desejando pagar
as minhas cotas referentes aos anos
2006 e 2007. Peço desculpa pela minha
demora.
Com os meus melhores cumprimentos, subscrevo-me atenciosamente,
Isaura Silva Amorim - Arcos de Valdevez
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Frei artur Carreira marcelino das Neves

o regresso após 41 anos de missão
na Sé Catedral a 28
de Agosto de 1966,
com 16 elementos. Em
1973 seria criado também o primeiro Grupo de «Avezinhas»,
igualmente escuteiras,
e, nesse mesmo ano,
conseguiu levar alguns
escuteiros guineenses
a Portugal, para aí participarem num interessante acampamento.
Depois de tantos anos de trabalho
missionário na Guiné-Bissau, regressou à Província de Portugal o
Frei Artur Carreira das Neves. Deixamos aqui para os nossos leitores
a sua biografia e também o discurso de despedida proferido pelo Senhor Bispo de Bissau
Nasceu a 23 de Setembro de
1939, em Caranguejeira, diocese de
Leiria [Portugal], filho de Adriano Pereira Marcelino das Neves e de Lurdes Carreira. Vestiu o hábito franciscano em 14 de Agosto de 1957, fez a
profissão temporária em 15 de Agosto
de 1958 e a profissão perpétua em 11
de Outubro de 1962. Foi ordenado sacerdote em 18 de Julho de 1965.
Logo no ano seguinte [apenas
com 25 anos de idade], partiu como
Missionário para a Prefeitura Apostólica da Guiné, onde chegou a 13 de
Fevereiro de 1966, sendo colocado
em Bissau como coadjutor da paróquia de Nossa Senhora da Candelária
e responsável das escolas missionárias da cidade, a começar pela Escola
anexa à Residência dos Franciscanos
Portugueses [Escola «Dª Berta Craveiro Lopes», que desde 8 de Março
de 1975 mudaria o nome para «António José de Sousa», que ainda
mantém]. Continuaria como Director
desta Escola até 14 de Agosto deste
ano de 2007, altura em que foi substituído pelo actual Director, Frei Paulo
Maurício Duarte Rodrigues. O bom
nome desta escola - a «scola di padri»
- deve muito ao Padre Neves.
De 1966 até 1 de Dezembro de
1974 desempenhará o cargo de coadjutor da paróquia da Candelária. Nesta
data, com a saída definitiva do pároco
anterior [o conhecido Frei José Afonso Lopes], o «Padre Neves» [como
passaria vulgarmente a ser conhecido
na Guiné] assumiu o cargo de pároco, que irá desempenhar durante 26
anos, até 04 de Novembro de 2000,
altura em que, por motivos de doença
grave, foi obrigado a começar a permanecer em Portugal por períodos
de vários meses, sendo substituído
no cargo de pároco por um dos seus
confrades de Bissau.
Muito dinâmico e verdadeiro homem de acção, participou na fundação dos Escuteiros [CNE] na Guiné,
como Assistente Religioso, tendo o
primeiro Grupo feito sua promessa

Valorizou muito a
situação da paróquia da Candelária,
nomeadamente através duma mais
exigente e ordenada organização da
Catequese, organização que persistiu até à recente reestruturação da
Catequese na diocese de Bissau.
Soube aproveitar a presença das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da
Imaculada Conceição, contribuindo
para a sua presença na paróquia
após as dificuldades do pós-Independência, ficando uma comunidade no centro da cidade e abrindo-se
uma outra em Antula, onde em 1981
construiu a respectiva residência e o
Centro Paroquial. Muito exigente na
dignificação do culto cristão, tornou a
Catedral de Bissau conhecida como
um modelo de rigor e de beleza nas
celebrações litúrgicas, tanto dentro
da igreja como fora dela, nomeadamente nas procissões.
Com anuência dos seus confrades
portugueses, reestruturou a antiga
«Tipografia das Missões», transformando-a em Centro Paroquial bastante funcional e que viria a ser inaugurado a 22 de Fevereiro de 1987. Foi
igualmente criador e presidente da
comissão de gestão da Livraria diocesana «Paz e Bem», instalada num
dos cantos do dito Centro Paroquial, e
inaugurada em 1988.
Muita gente não saberá ainda
que foi fundador e primeiro presidente do Ajuda Sport Club, nos anos que
precederam a Independência, tendo
melhorado nitidamente a situação do
respectivo campo de futebol [onde
hoje está construído um centro islâmico, embora ainda não-funcionante)
e preparava-se mesmo para tentar o
arrelvamento do dito campo!
Foi Superior da Fraternidade Franciscana Portuguesa de Bissau desde
1990 até 1998. Foi igualmente Delegado do Bispo para o sector pastoral
de Bissau, desde 1992 a 1997.
No início da guerra civil de 199899, na ausência do Bispo e do Vigário Geral [ambos fora do país), foi o
«Padre Neves» quem, em união com
vários outros membros da sociedade civil, começou a empenhar-se na
tentativa de pôr fim a essa guerra
através de conversações, no palácio presidencial. Com o decorrer da
guerra, continuaria ainda, com mais
algumas pessoas de boa vontade, a

acompanhar os esforços do grande
Bispo Dom Settimio Ferrazzetta nas
diferentes tentativas de reconciliar as
duas partes beligerantes.
Desde 2000, com o agravar de
suas mazelas, foi obrigado a ser substituído no cargo de pároco da Cande-

lária, mas continuaria, no entanto, a
guardar os cargos de Assistente nacional dos Escuteiros da Guiné-Bissau e de Director da Escola «António
José de Sousa», bem como a ajudar
em tudo o que lhe foi possível na paróquia de Nossa Senhora da Candelária, nomeadamente na direcção das

Nesta hora de despedida do nosso chão e da nossa gente, e na
impossibilidade de estar presente nesta celebração, não queria
deixar de lhe dirigir uma palavra
enquanto Bispo desta Diocese de
Bissau. Não vou fazer o elenco de
tudo quanto realizou aqui e para
nós: sei que outros o farão melhor do que eu. Mas várias são as
coisas que emergem no meu pensamento e no meu coração e que
não queria deixar de explicitar.

Penso também no seu dinamismo pastoral que se explicitou
num sem número de tarefas e

É este bravo sacerdote franciscano que hoje, por razões sérias de
saúde, ao fim de 41 anos na Guiné,
se despede de nós e se afasta fisicamente do nosso convívio!

Ir ao encontro dos jovens aonde
estes vivem e socializam era e é
ainda um bom caminho de pastoral juvenil.

Caríssimo Padre Neves:

Penso antes de mais no longo tempo passado na Guiné:”quarenta e
um anos”! E não posso deixar de
admirar o jovem Padre que aqui
chegou na força da sua juventude
e aqui permaneceu ao longo de
tanto tempo, enfrentando as vicissitudes pessoais (de que toda
a vida humana é tecida), mas
sobretudo as vicissitudes desta
nação e deste povo, que foram
muitas e variadíssimas ao longo
de todo este tempo. Isto diz da
sua paixão pela missão, mas diz
também do seu amor pelo povo
guineense que serviu com tanta dedicação. E diz também da
constância do homem que não
foge nos momentos difíceis nem
procura uma situação mais cómoda nos momentos duros e de
grande dificuldade. Do jovem Padre de ontem ao «Omi Garandi»
de hoje vemos um percurso linear
e propositivo num tempo como o
nosso tão fácil à inconstância e à
busca de comodidades.

cerimónias litúrgicas e na formação
de Leitores e Acólitos.

de encargos. Sabemos que foi
pároco da Catedral durante 26
anos! Também aqui um período
longo a dizer da sua capacidade
de resistência e de renovação.
E como não lembrar o aporte
que deu à criação dos Escuteiros, um Movimento que hoje se
está a implantar com tanto êxito
e com bons frutos entre a nossa
juventude? E falar do P. Neves é
também falar do seu empenho
no campo educativo. Quarenta e um anos como Director da
Escola que hoje tem o nome de
«António José de Sousa»! Também aqui uma longa constância
e uma longa dedicação.
O seu amor pelos jovens e a sua
criatividade pastoral levou-o até a
criar uma equipa de Futebol, nos
anos que precederam a independência. Chamava-se Ajuda Sport
Club. O campo do referido club
estava situado onde hoje está
construído um centro islâmico e o
Padre Neves, ao que nos contam,
preparava-se mesmo para tentar
o arrelvamento do dito campo!

Falar de uma vida longa e empenhada em tantas frentes - algumas das quais não elencadas aqui
- não é fácil. E nem eu tenho a
pretensão de ser exaustivo. Queria apenas evidenciar algumas
delas e, sobretudo, dizer o quanto a Igreja da Guiné lhe está grata pelo seu empenho e pela sua
dedicação à causa do Evangelho.
Neste ano em que a Diocese de
Bissau está a celebrar o 30° aniversário da sua fundação, guardar a memória de figuras como
a do P. Neves, é motivo não só
de gratidão ao Senhor que no-las
deu, mas também condição de futuro: é nas pegadas das mesmas
que podemos continuar a seguir o
Mestre nos caminhos que são os
de hoje, desafiadores como os de
ontem e de sempre.
Com a expressão da nossa gratidão ao Senhor e o nosso «bem
haja» ao Padre Neves, queríamos
também desejar-lhe ainda muitos
anos de vida fecunda. Parafraseando uma palavra bíblica, podemos dizer que «há um tempo
para semear e um tempo para
recolher ... ». O tempo da Guiné foi um tempo de sementeira
abundante e trabalhosa. Que os
anos de Portugal possam ser a
exuberante colheita de quanto a
liberalidade amorosa do Senhor
queira colocar nas suas mãos e
no seu coração.
Dom José Câmnate Na Bissign
Bispo de Bissau

UMA ASSINATURA
PARA AS MISSÕES
Os missionários e missionárias, catequistas e animadores das
comunidades nas Missões Franciscanas de Moçambique, Guiné-Bissau e outras paragens gostam de receber o nosso Mensário. Com um grande esforço o vamos enviando como oferta,
com o objectivo de chegar às comunidades mais distantes que
os missionários visitam, em alguns casos de longe em longe! Recordamos que o «Missões Franciscanas» chega a mais de 20 países, tais como Timor, México, África do Sul,
Zâmbia, Austrália, Brasil, Colômbia, Macau, São Tomé e Príncipe, etc., num total de algumas centenas de assinaturas.
Basta escrever-nos e enviar a oferta para a respectiva assinatura. Na volta do correio indicaremos a que missão se destinou. Colabore com os Missionários Franciscanos, que
incansavelmente não «desarmam» no seu trabalho missionário. OBRIGADO!
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Pelas terras de Jesus

UMF em peregrinação por Israel
da qual descobriu a universalidade da
salvação.
Continuámos a percorrer a costa marítima, com paragem no grande anfiteatro romano junto a Cesareia, recordando o apostolado de Pedro e Filipe.
Mais à frente, começámos a divisar o
Carmelo. Na pessoa de Elias, no seu
«peregrinar pelo deserto», evocámos
as perseguições de que foram alvo outros profetas como ele. E na igreja do
santuário celebrámos a primeira missa
da nossa Peregrinação. Houve ainda
tempo para breve paragem a fim de,
lá do alto, admirarmos a terceira maior
cidade de Israel – Haifa -, centro mundial da seita Ba’hai, com seu templo ao
centro, no meio de lindos jardins.
S. João de Acre mereceu visita detalhada. Última fortaleza dos Cruzados a
cair nas mãos dos muçulmanos, aí lembrámos as lutas de tantos cristãos que
têm derramado o seu sangue em defesa da fé, no passado e no presente.

Eucaristia. Revivemos a cena esplendorosa em que Jesus manifesta aos
três apóstolos predilectos – Pedro, Tiago e João – a sua divindade, preparando-os assim para as cenas dolorosas
da paixão. Procurámos «ler» as mensagens transmitidas pelas gravuras
existentes no templo, sem esquecer a
visita às grutas de Moisés e Elias. Já
fora do templo, sobre a cisterna, nosso
olhar alongou-se pelo Vale de Jezreel
ou Planície de Esdrelon, a perder de
vista, enquanto Frei António Silva ia
fazendo referência a locais e personagens ligados à história da salvação.
Descemos o monte. Eram horas de
permanecer na planície e subir a outros
montes. Eram horas de reviver tantos
episódios lindos testemunhados pelas
águas do Mar ou Lago da Galileia, também chamado de Tiberíades: a escolha
dos apóstolos por parte do Mestre, o
anúncio do Reino a multidões famintas
da verdade, a cura de doentes, tanto
do corpo como do espírito… Lá estava
Cafarnaum, «quartel general» das actividades apostólicas, com os restos da
casa da sogra de Pedro, onde Jesus
era acolhido, e a sinagoga, palco de
tantos episódios. Lá estava o Monte
das Bem-aventuranças, onde Jesus
apresentara um programa de vida para
quem o quisesse seguir de verdade. Lá
estavam Tabgha e a Igreja do Primado
a atestar, entre outras coisas, a multiplicação dos pães, símbolo da Eucaristia, e o poder de governar a Igreja,
confiado a Pedro após a ressurreição.
Atravessado o Lago, lembrando tempestades acalmadas pelo Mestre, símbolo de outras tempestades por que a

Igreja tem passado ao longo da história, e pescas miraculosas, uma vez comido o tradicional «peixe de S. Pedro»,
demandámos o rio Jordão, num local
de paragem obrigatória para todos os
peregrinos, a recordar o baptismo de
Jesus (que não seria mesmo ali), renovando também cada um as promessas
feitas um dia ao mergulhar nas águas
baptismais. E subimos os Montes Golan, antes de recolhermos ao hotel, a
fim de darmos algum descanso ao corpo, pois que no dia seguinte teríamos
bem cedo de rumar para outras paragens, em viagem longa até Jerusalém.

E O VERBO FEZ-SE CARNE…
Partimos cedinho. De Tiberíades a Nazaré foi um pulo. Pelas 08H00 avistávamos a cidade onde se deu o grande
mistério do anúncio do anjo Gabriel e
da encarnação de Jesus. Frei António
Silva, sempre solícito, desde a «Fonte
da Virgem» lá ia explicando o que os
nossos olhos viam e nossa mente pretendia imaginar. Com emoção beijámos
o local onde, na Gruta da Anunciação,
se terá dado o grande acontecimento: Verbum caro hic factum est – Aqui
o Verbo fez-se carne. Recordámos o
que seria a vida da Sagrada Família de
Nazaré, com lições magníficas a colher
para as nossas vidas, particularmente
na Eucaristia celebrada na igreja com
o mesmo nome.

esde os seus inícios
a Ordem Franciscana
considerou a Terra Santa como uma
«terra de missão». Por lá andou o
nosso Santo Fundador, Francisco
de Assis, avistando-se inclusivamente com o sultão do Egipto, com
uma «missão de paz». Quando, em
1217, a Ordem se dividiu em «Províncias», nasceu também a «Província da Terra Santa», abrangendo
uma extensa área territorial, que ia
para além do Egipto e da Grécia

um dia ainda lá voltar. O grupo era de
46 pessoas, constituído por zeladores,
zeladoras e associados da UMF ou
simples simpatizantes dos nossos irmãos missionários.

Quem, nos dias de hoje, peregrina por
esses lugares sagrados, em quase
todos eles nota esta presença amiga
e fraterna dos filhos do «Poverello de
Assis», facilmente reconhecíveis pelo
hábito castanho que vestem, guardiães de muitos santuários e dando
assistência a inúmeras obras sociais,
preocupados sempre em transmitir a
mensagem evangélica de Paz e Bem,
confiada pelo seu santo fundador.

Não é meu intuito fazer uma crónica
minuciosa da viagem, mas somente indicar alguns dos locais por onde passámos, relacionando com qualquer facto
histórico ou bíblico mais ou menos conhecido e que todos recordaram com
profunda emoção. Tudo isso contribuiu
para que esta semana passada nas
terras de Jesus fosse para nós como
que uma espécie de Retiro espiritual.

A «União Missionária Franciscana»,
ao escolher o destino da sua Peregrinação anual, quis este ano rumar para
as «Terras de Jesus», em viagem que
decorreu entre 24 e 31 de Julho. Confiou nos serviços do Comissariado da
Terra Santa em Portugal e de conceituada Agência de Viagens – a Professionalteam -, que gizaram o respectivo
programa e tudo fizeram para que no
final todos ficassem com saudades de

PELA ORLA MARÍTIMA

Pouco passava das 11H00 quando deixávamos esta cidade, agora rumo ao
sul, demandando o Vale do Jordão, não
sem antes olharmos para o «Monte do
Precipício». Até Jericó seriam cerca de
duas horas. Samaria, com muita coisa
digna de ser recordada, ficou-nos ao
lado… Já às portas de Jericó surgianos, lá do alto, o «Monte da Quarentena», onde tradição antiga situa o local
de duas das tentações sofridas por Jesus no início do seu ministério.

Dormida a primeira noite em Telavive,
iniciámos o nosso peregrinar por Jaffa (antiga Jope), ali mesmo junto ao
mar, aonde chegavam os cedros para
a construção do templo de Salomão.
Não longe da Igreja de S. Pedro, evocámos a personagem bíblica de Jonas
e, junto à casa de Cornélio, a pregação
de Pedro e a visão que teve, através

Estávamos às portas da «cidade das
palmeiras» (Jericó), zona da «Terra Prometida» por Deus ao seu povo
após a travessia do deserto. Passando
pelo local tradicionalmente assinalado
como sendo o do encontro de Jesus
com Zaqueu, em breve chegaríamos a
Kum Ram, recebendo da parte do nosso guia explicação pormenorizada

Tivemos o privilégio de ter como guia
oficial o próprio responsável da Terra
Santa em Portugal, Frei António Pereira da Silva, pessoa com dezenas de
anos de experiência nestes trabalhos,
incansável em dar explicação precisa
a tudo o que nos era dado observar.

A meio da tarde entrávamos em Caná
da Galileia. Ocasião para recordar o
primeiro milagre de Jesus a pedido
de sua mãe. Ocasião também para os
casais aí presentes renovarem as promessas de fidelidade que um dia, um
ao outro, fizeram diante do altar. E, ao
fim do dia, chegávamos a Tiberíades.

EM PLENA GALILEIA
Bem cedo, no dia seguinte, subíamos
o monte e chegávamos ao cimo do Tabor, onde, de imediato, celebrámos a

Momento de pausa e descanso em sombra benfazeja

Projectos Missionários da Ordem à nossa espera
Continuamos a informar os nossos leitores do «Missões Franciscanas» sobre os «Projectos Missionários» da
Ordem dos Frades Menores, tendo em
conta as inúmeras necessidades sociais que existem nas missões onde
trabalham os Franciscanos. Pretendemos desta forma dar a conhecer a
todos vós os locais onde nos encontramos e quais as áreas onde a Ordem Franciscana tem de intervir. Embora apresentemos também números
de custo, ao fazê-lo a nossa intenção é
apenas de carácter informativo

cana», está empenhada em apoiar estes
projectos, pois eles também são «nossos».
Neste número de «Missões Franciscanas»
vamos apresentar dois projectos sociais e
de evangelização existentes no «martirizado» Ruanda.

Centro

Fomação Profissional
Kivumo, Ruanda

de

em

O Ruanda já sofreu muito pelo genocídio de que foi vítima. Existem por isso muitos jovens órfãos devido à guerra e a doenças que levam à morte.

A Província dos Franciscanos de Portugal, através da «União Missionária Francis-

Formação profissional e humana em Kivumo

Estes jovens – rapazes e raparigas –
são muito pobres para poderem frequentar as escolas públicas e o futuro do país
está precisamente nesta nova geração.
Os Frades Menores abriram em Kivumu um Centro de formação profissional
para todos os adolescentes que não podem frequentar as escolas oficiais. Neste Centro os jovens aprendem os ofícios
de alfaiate, pedreiro e carpinteiro e recebem uma educação e instrução de base.

O Centro tem o nome do Pe. Vjeko Curic
(franciscano), pároco de Jivumu, assassinado em 1998 por ter promovido a reconciliação. Actualmente encontram-se
aí cerca de 100 alunos, provenientes de
toda a região. Para que o Centro possa funcionar, necessita de 35.000 euros
por ano. Esta verba, em parte, é enviada
pela Cúria Geral da Ordem Franciscana.

Oficina de alfaiataria em Mbazim

Oficina de Alfaiataria
em Mbazim, Ruanda
Entre os inúmeros órfãos que vivem no
Ruanda, os que têm menos sorte são os
do campo, que se ocupam unicamente em
trabalhos domésticos, os quais com frequência são abusados pelos exploradores
de trabalho infantil. Um meio eficaz para
lhes dar dignidade e um futuro melhor é
proporcionar-lhes uma educação adequada e uma actividade profissional.
A oficina de alfaiataria que os frades iniciaram em Mbazi, na província de Butare,
oferece aos rapazes da periferia a possibilidade de se tornarem alfaiates e terem uma
educação humana, sanitária e religiosa de

base. Estes jovens são acompanhados por
professores e educadores, com a colaboração e apoio dos Franciscanos que dirigem
o Centro. Também aqui, para que o Centro funcione normalmente, são necessários
pelo menos 20 mil euros por ano.
São mais dois Projectos da Ordem
Franciscana que quisemos apresentar neste número do nosso Jornal, para assim vos
mostrar mais uma faceta da vida missionária franciscana em favor dos mais carenciados, agora no Ruanda.
Para terminar, um «obrigado» muito sincero a todos os que da sua pobreza continuam a partilhar com os que mais
sofrem.
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sobre os manuscritos bíblicos aí
descobertos, velhinhos de séculos,
que nos dão notícia da vida religiosa
de tempos imemoriais, da comunidade
dos essénios, que dias depois teríamos
oportunidade de observar no «Museu
do Livro», em Jerusalém.

que estes permaneceram com Maria
antes da descida do Espírito Santo. No
pequeno «Cenáculo Franciscano», ao
lado, celebrámos nós também a «Ceia
do Senhor» - a Eucaristia -, revivendo
todos estes factos históricos.
Entrámos na Igreja de São Pedro in
Gallicantu que nos recorda a fraqueza
de Pedro ao negar o Mestre, seguida
do sentimento de sincero arrependimento.

Antes de deixarmos esta zona, com
uma temperatura a rondar os 45 / 50
graus centígrados, ainda parámos algum tempo na margem do Mar Morto,
o local mais baixo do planeta terra (399
metros abaixo do nível do mar). Alguns
aproveitaram para mergulhar naquelas
águas que – diz-se – curam muitas doenças… E eis-nos finalmente na capital
de Israel - Jerusalém -, que saudámos
do «Monte Scopus».

O Grupo de Peregrinos - zeladores, associados e amigos - da UMF
JERUSALÉM
CIDADE DE PAZ E AMOR
Os dias que restavam da nossa Peregrinação estavam destinados para
Jerusalém, palco de tantas guerras e
conflitos, mas sem deixar de ser sempre a «cidade santa» por excelência,
a terra escolhida por Deus para aí se
proclamar a santidade do Seu nome,
capital das três grandes religiões monoteístas: Cristianismo, Judaísmo e
Islamismo.
Não vou descrever por ordem cronológica os lugares que visitámos no nosso
dia-a-dia, mas somente o que nos foi
proporcionado ver e reviver durante
eles.
Em Ain Karem, a menos de dez quilómetros de Jerusalém, visitámos o local
onde, segundo a tradição, teria nascido
o Santo Precursor, João Baptista. Na
gruta, situada na Igreja com o nome
do Santo, onde teriam vivido seus pais
(Zacarias e Isabel), lá se encontra a
inscrição: Hic natus est Praecursor
Domini – Aqui nasceu o Precursor do
Senhor.
Do lado oposto, subindo íngreme encosta, atingimos a «Igreja da Visitação», a lembrar o encontro de Maria
com Isabel, após a Incarnação do
Verbo.

BOLSAS DE ESTUDO 2007/2008

Também fora de Jerusalém, a uns nove
quilómetros, fica a «cidadezinha» de
Belém anunciada pelo profeta Miqueias,
onde haveria de nascer o Redentor.
Belém é assim o «ponto de encontro»
entre o Antigo e o Novo Testamento. Na
Gruta da Natividade, lá está em local
histórico, assinalado por uma estrela de
prata, a inscrição em latim: Hic de Maria

Virgine Jesus Christus natus est – Aqui
nasceu Jesus Cristo da Virgem Maria.
Sempre a palavra HIC (Aqui) a indicar
o local dos grandes acontecimentos:
em Nazaré, em Ain Karem, em Belém… Não muito longe, a escassos
três quilómeros de Belém, na gruta
do chamado «Campo dos Pastores»,
assinalada pelas palavras «Gloria in
excelsis Deo», celebrámos a Eucaristia própria do Natal, com o «Beijar do
Menino» e cânticos alusivos a este
acontecimento festivo.
Marco histórico em Jerusalém é o Templo, várias vezes destruído e reconstruído, de que resta apenas o chamado
«Muro das Lamentações», que para os
Judeus continua a ser o símbolo de um
povo e um «ponto de encontro», com a
sua grande Esplanada. Também o templo ficou ligado à vida de Jesus. Como
qualquer judeu, aí vinha Ele todos os
anos em peregrinação com os pais. Aí O
encontramos a ensinar os doutores. Aí
O vemos ainda a expulsar aqueles que
haviam profanado tal lugar sagrado.

da vida mortal de Jesus. Detivemo-nos
na «Gruta do Pai Nosso», onde Jesus teria ensinado os seus discípulos
a orar. A igreja do «Dominus flevit»,
com panorama deslumbrante sobre a
Cidade Santa, recordou-nos as lágrimas de Jesus pelas ingratidões de um
povo que Ele tanto amava. Na igreja do
Getsémani e na «Gruta da Traição» ou
«Gruta dos Apóstolos» perpassaram
pela mente de cada um as cenas da
angústia experimentada por Jesus e a
entrega do Mestre por parte do traidor
Judas.
No Monte Sião fica situado o Cenáculo, local escolhido por Jesus para
celebrar a Ceia Pascal com os seus
amigos, instituindo a Eucaristia e deixando-nos o «mandamento novo» do
Amor. Visitámo-lo em pormenor, lembrando ainda outros acontecimentos
de que nos falam os Evangelhos, como
duas aparições de Jesus aos apóstolos após a ressurreição e o retiro em

Já na recta final da Peregrinação quisemos viver as cenas finais da Paixão.
Seguindo o caminho da «Via Crucis»,
detivemo-nos em cada uma das estações. No Calvário encontrámos as santas mulheres, com Maria e o apóstolo
João, ao pé da cruz. Junto ao Santo
Sepulcro fomos esperando vez para
entrar e venerar esse lugar bendito
onde o corpo inerte do Redentor fora
colocado e onde ressuscitara glorioso.
Após a Eucaristia celebrada numa das
capelas do Santo Sepulcro, foi uma
graça especial podermos seguir até
Emaús, a recordar o episódio dos dois
discípulos que, na manhã de Páscoa,
caminhavam desalentados quando o
Mestre lhes sai ao caminho e lhes desvenda as Escrituras. Mane nobiscum,
Domine – Fica connosco, Senhor –
também nós pedimos. Que Ele ilumine
nossas mentes e afaste as trevas que
por vezes envolvem nosso coração.
E não podíamos terminar sem referir
o local – a Capela da Ascensão - que
já havíamos visitado, lá no Monte das
Oliveiras, donde Jesus se despediu
definitivamente dos seus, subindo aos
céus, deixando-lhes a incumbência de
levar o Evangelho a todo o mundo –
pedido que cada um de nós deve sentir
como dirigido a si também, sentindo-se

Além da Galileia e Samaria, o ministério de Jesus estendeu-se à Judeia. A
escassos três quilómetros de Jerusalém fica a localidade de Betânia, fortemente ligada à vida de Jesus, onde
viveram os três irmãos – Lázaro, Marta
e Maria -, com os quais Jesus mantinha sentimentos de sincera amizade.
Casa onde Jesus ressuscitou Lázaro,
três dias após a sua morte, e descansou várias vezes, aproveitando para
anunciar os «mistérios do Reino».

COM MARIA A NOSSO LADO
Se durante o nosso peregrinar seguimos os passos de Jesus desde a incarnação até ao momento da Sua ascensão gloriosa ao céu, a Mãe não deixou
de estar sempre presente, através dos
lugares por nós visitados mais ligados
à sua vida.
Seguindo uma ordem cronológica, encontrámo-la em Jerusalém, ao lado da
Piscina Probática, na cripta existente
na «Igreja de Santa Ana», onde, segundo a tradição, viveriam seus pais
(Joaquim e Ana) e a menina teria visto
a luz do dia. Encontrámo-la também,
já jovem, em Nazaré e mais tarde em
Caná, como já ficou referido. Encontrámo-la em Ain Karem, a quando da
sua visita a Isabel. Encontrámo-la em
Belém, na Igreja da Natividade e na
«Gruta do Leite», onde nos aparece
amamentando o Menino. Encontrámo-la pelas ruas de Jerusalém, acompanhando seu Filho até ao Calvário,
onde Ele no-La deixou como Mãe.
Encontrámo-la no Monte Sião: no Cenáculo, em oração com os apóstolos,
e na «Basílica da Dormição», a quando da sua morte. Finalmente, pertinho
da Gruta dos Apóstolos, na «Igreja da
Assunção», depois de descer cerca
50 de degraus, deparámo-nos com o
túmulo que teria recebido seu corpo,
antes de ser elevada ao céu para junto
de seu Filho.
Na tarde que precedeu a nossa partida de Israel, ainda fomos recebidos na
«Custódia da Terra Santa», onde, além
de uma significativa lembrança, cada
peregrino recebeu o «Diploma» de PEREGRINO DO NOVO MILÉNIO.
Regressámos a Portugal um tanto ou
quanto cansados, mas com a alegria a
inundar o coração. Sabemos que, do
que fica dito, muita coisa não se encontra nos Evangelhos, porque fruto
da tradição, que também ajuda a fazer
a história dos povos. A nossa fé veio
mais fortalecida.
Que estes apontamentos incentivem
outras pessoas a ir em busca destes
lugares sagrados para poderem apalpar esta «realidade» por vezes invisível aos olhos do corpo, mas que penetra fundo no coração e é capaz de
transformar a vida.

OS ÚLTIMOS DIAS
Toda a zona envolvente do Monte das
Oliveiras é testemunha dos últimos dias

assim um cristão comprometido com a
sua fé.

Nos passos de Jesus, durante a travessia do Lago de Genesaré

Frei Marques de Castro, OFM

«Recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas» (Act 1, 8)

A

educação é a base da formação
de um país, de uma comunidade. Só com uma boa formação de
base religiosa teremos hipóteses de
observar o crescimento de comunidades cristãs. Está nas nossas mãos
apoiar e fazer com que se desenvolvam as vocações missionárias que
vão surgindo nos países
de missão franciscana
«É o Espírito que
impele a anunciar as
grandes obras de Deus!
Porque se anuncio o
Evangelho, não tenho
de que me gloriar, pois
que me foi imposta esta
obrigação: ai de mim se
não evangelizar! (1 Cor
9, 16). Em nome de toda
a Igreja, sinto o dever
imperioso de repetir
este grito de S. Paulo.»

(Redemptoris Missio)

A Bolsa de Estudos
é a oferta duma importância pecuniária para ajudar as despesas com a
formação das vocações missionárias.
Cada Bolsa deve atingir a importância de
250,00 € oferecida de uma só vez ou em
várias prestações. Uma Bolsa pode ser
oferecida por uma ou várias pessoas.

«Quanto às ajudas materiais, é
importante ver o espírito com que
se dá. Para isso torna-se necessário rever o próprio estilo de vida: as
missões não solicitam apenas uma
ajuda, mas uma partilha do anúncio
e da caridade para os pobres. Tudo
o que recebemos de Deus - tanto a

vida como os bens materiais - não é
nosso, mas foi-nos confiado em uso.
Que a generosidade no dar seja
sempre iluminada e inspirada pela
fé! Então verdadeiramente haverá
mais alegria em dar do que em receber.» (Redemptoris Missio)

Desejo apoiar a educação dos jovens missionários com:




1 Bolsa de Estudo no valor de 250,00 Euros
1/2 Bolsa de Estudo no valor de 125,00 Euros
Ajuda para uma Bolsa de Estudo no valor de ……., .. Euros




Envio cheque à ordem de União Missionária Franciscana
Envio vale postal à ordem de União Missionária Franciscana




Faço transferência bancária para o NIB: 0007.0018.00256060005.86
Desejo comprovativo para dedução no IRS / IRC
FOTOCOPIAR E ENVIAR PARA:
UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA
CONVENTO DE SÃO FRANCISCO
RUA DOS MÁRTIRES, 1 – APARTADO 1021 – 2401-801 LEIRA
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Elvas acolhe Cristo de São Damião
Esta Fraternidadade viveu no
Domingo, dia 01 de Julho de
2007, talvez os momentos
mais altos desde a sua mais
recente revitalização: o encerramento de Actividades
da Região Sul da OFS. Consequentemente e porque ainda
palpita dentro de nós a alegria do encontro, impõe-senos partilhá-la
O dia iniciou-se com o acolhimento, pelas 10H30, das várias
Fraternidades da Região Sul, às
portas da Cidade. Bem dentro
de nós, ardia o desejo do abraço da Paz e Bem, tão expressivo no pensar do «Pobrezinho de
Assis».
Enquanto os Ministro Nacional, Regional e os das diversas
fraternidades locais se reuniram
na sede da OFS de Elvas, os outros irmãos eram convidados e
acompanhados a visitar os locais
mais densamente históricos da
Cidade. No semblante de todos
brilhava a alegria e simpatia, características da Família Franciscana.
Pelas 13H00, fomos tratar
do irmão corpo, tanto mais que,
para muitos irmãos, a viagem
tinha sido longa e desgastante.
Também aí sentimos a alegria
da unidade na Família Trinitária. Porque «quer comais, quer
bebais, quer façais qualquer outra coisa – como clama o enamorado Paulo de Tarso – fazei
tudo para maior glória de Jesus

Cristo, dando, por Ele, graças a
Deus Pai».
Neste contexto, um bem haja
aos irmãos que, durante o almoço, nos ajudaram a subir mais
um patamar, na caminhada para
o nosso Deus Altíssimo, Omnipotente e Bom Senhor!
Cerca das 16H00 chegou o
ansiado momento de recebermos, no lindo e artístico templo
de São Domingos (sede da amiga e sempre colaborante Fraternidade Leiga de São Domingos), sob jurisdição da Paróquia
do Salvador, a cargo dos Padres
Carmelitas Descalços (que sempre se têm mostrado disponíveis
para no-lo ceder, por acolher
muito maior número de pessoas
que a nossa dos Terceiros), de
recebermos – dizia – a réplica da
Cruz de São Damião.
De seguida, foi concelebrada
solene Eucaristia, presidida pelo
Sr. D. Amândio José Tomás, bispo auxiliar de Évora. Além dos
muitos cristãos presentes, foram concelebrantes específicos
o nosso assistente espiritual,
Frei Paulo Ferreira, com mais
dois sacerdotes franciscanos e
o Rev.º Pe. José Maria Lourenço
(Carmelita Descalço), pároco do
Salvador.
No final da Eucaristia, seguimos com o Crucifixo em procissão para a igreja dos Terceiros. Os fiéis, que enchiam por
completo o templo e, na altura

C

própria, iriam beijar o sagrado
ícone, escutaram atentamente
as palavras do Sr. D. Amândio,
que, de novo, falou do exemplo
que temos em S. Francisco, salientando as virtudes da pobreza, humildade, simplicidade e
virtudes essenciais para, através
dos irmãos, irmos para Cristo e
levarmos Cristo aos irmãos.
E a cerimónia concluiu-se
com o beijar da Cruz, essa cruz
do Cristo vivo, do Cristo Ressuscitado, do Cristo que Francisco
tanto contemplou e amou que já
não queria mais ser «Tu e Eu»,
mas simplesmente e só «Tu».
Foi festa, porque houve encontro, aconteceu partilha, pairou sobre nós o espírito de um
homem que nos diz: é no dar
que se recebe, é no perdoar que
se é perdoado (apontando para
o mestre – Cristo Jesus).
Os dias subsequentes foram
igualmente fortes e divulgados
pela «Renascença Elvas» e « Rádio Elvas». Também o semanário
«Linhas de Elvas» se fez eco dos
acontecimentos à volta da Cruz
de S. Damião. Aqui, o nosso
agradecimento.
Permanecendo entre nós durante oito dias o Crucifixo, julgámos oportuno partilhar com
a comunidade de Elvas a nossa
alegria.
Assim, além de na igreja dos
Terceiros, com momentos de

mais intimidade para a OFS local, esteve presente na igreja do
Salvador (Padres Carmelitas), Sé
e no Lar da Fundação Gonçalves
(da Arquidiocese de Évora). Fezse uma breve elucidação acerca
do Crucifixo, oração e cânticos,
e distribuição de pagelas com a
oração.
Num dos dias, projectou-se
um filme de São Francisco, na
igreja dos Terceiros, em que
estiveram presentes, além de
umas cem crianças – a maior
parte do infantário vizinho - , Irmãs Concepcionistas ao Serviço
dos Pobres.
Foi enternecedor ver a sua
atenção e comportamento! Mais
parecia um ninho cheio de passarinhos, atentos aos gestos de
Francisco.
Por fim, era chegada a hora
do adeus e de levarmos a outros
o Crucifixo de S. Damião. Dia 8

de Julho. Domingo, após a celebração da Eucaristia, um grupo
de irmãos da Fraternidade dirigiu-se até Campo Maior, para aí
ser acolhido, no Convento, pelas
irmãs Concepcionistas de Santa
Beatriz da Silva. Integrado no
cortejo litúrgico, ficou exposto
na capela, na qual foi celebrada
a Eucaristia.
Claro que tudo isto foi apenas
o princípio. O depois é o agora,
que ansiamos dar continuidade
à mensagem que recebemos:
«Deus é amor», e é nesse amor
que nós desejamos viver , e viver tão seriamente que também
a nosso respeito possam dizer:
«Vede como eles se amam!».
Pelos vossos sorrisos, palavras, olhares e a vossa presença, deixai que vos digamos: Paz
e Bem! Muito obrigado.
Fraternidade da
Ordem Franciscana Secular de Elvas

A Paz
Mensagem de Fátima

omo toda a gente sabe, há noventa
anos grande parte da humanidade
era vítima das horrorosas barbaridades do maior cataclismo de todos os tempos, provocado pela maldade dos homens: a
Primeira Grande Guerra Mundial (1914/18). Não
será pois de admirar que o Sagrado Coração
de Maria, comovido com as preces de inocentes pastorinhos, resolvesse descer à terra para
lhes aconselhar os caminhos que levassem à
cessação das hostilidades. Vê-se assim que os
Pastorinhos foram em grande parte os causadores das aparições de Nª. Srª. na Cova da Iria
e da mensagem aí proclamada a favor da Paz
Naquela altura, os horrores da guerra ensanguentavam a Europa e grande parte do mundo. Em
Portugal a balbúrdia político-demagógica atingira
o auge: com Ordens Religiosas expulsas do país,
seminários fechados, clérigos vigiados, templos
saqueados e violados…! Certos iluminados divertiam-se a ridicularizar as aparições - ignorando
que tudo o que é do sobrenatural transcende as
ciências materialistas.
Como se sabe, a devoção dos portugueses a Nossa Senhora foi sempre muito forte, tanto assim
que nas cortes de 1646 D. João IV A entronizou
“Padroeira de Portugal”. E certamente comovi-

da com a injustiça dos sofrimentos provocados
pela guerra, nessa sagrada missão de Padroeira
do povo português, resolveu descer à terra para
aconselhar os pastorinhos a orarem a Deus, pedindo-lhes a intervenção divina: «Ó meu Jesus,
perdoai-lhes!» para lhes abrir as portas da sua
protecção, a conversão dos senhores da guerra e
a cessação das hostilidades.
A mensagem da Paz proclamada pela Virgem deu
origem em muitos cérebros à criação de novas
mentalidades sobre guerras: que ninguém ganha
algo com a declaração duma guerra. Os humanos
vivem para construir a sua felicidade em paz na
terra e no céu, e jamais a conseguirão digladiando-se. Por muito que se consiga ganhar numa
guerra, o valor dos benefícios auferidos é sempre
muito inferior ao dos sofrimentos a que se sujeitam
os cidadãos.
A humanidade deve muito às aparições da Santíssima Virgem e aos conselhos anti-bélicos do Papa
Bento XV. É que, naquela altura, a guerra tinha
atingido o seu ponto culminante. Após as aparições, e em resultado do conselho da Virgem aos
pastorinhos, pela retumbância que a mensagem
de Fátima atingiu, começou a pensar-se a sério na
paz. Os conceitos anti-bélicos estavam insertos na
mensagem, para terminar com as atrocidades.

Para muitos, a mediação da Virgem foi como
que um incitamento a
cultivarem os campos
Mário Carapinha
da paz, para acabar
com o joio dos massacres da guerra. E atingiu
uma tão grande repercussão em todo o mundo
que parece estar na origem do desabrochar de um
catolicismo remoçado, alicerçado e interiorizado
em valores cristãos. De tudo isto resultou o culto
a Maria se ter desenvolvido de tal maneira que,
passados noventa anos, as grandiosas peregrinações à Cova da Iria no decorrer dos tempos estão
sempre em crescente aumento.
Anunciemos também nós o Evangelho da Paz
para que os benefícios da mensagem de Fátima
se vão repercutindo cada vez mais por toda a terra. Apoiemo-nos todos nesse sagrado esteio - a
Virgem Santíssima - pedindo-lhe e agradecendolhe sempre a sua intercessão junto do Altíssimo
por nós e por todos os nossos irmãos, para que
um dia a humanidade passe finalmente a viver em
fraternidade e paz!
O Senhor está sempre pronto a semear sobre nós
rajadas de sementes de misericórdia, bastando
que os olhos dos nossos corações estejam abertos para as ver, as receber e colher os frutos.
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Frei Victor pereira mendes teixeira

Conclusões das

Jornadas Missionárias 2007
O Futuro da Missão ad Gentes – Perspectivas para o século XXI, foi o tema
das Jornadas Missionárias de 2007 que
reuniram mais de meio milhar de participantes, nos dia 14, 15 e16 de Setembro,
em Fátima. Apresentamos as suas conclusões








A reflexão sobre o futuro da Missão ad
gentes não nos deve afastar da urgência
da Missão hoje, particularmente junto dos
povos e situações onde o clamor por justiça e paz é gritante. Por isso os participantes celebraram o dia global pelo Darfur por
meio de uma vigília com o tema “quando
o silêncio mata, a tua voz pode salvar” e
da assinatura duma
petição dirigida ao parlamento europeu.
Cristo é a fonte inesgotável da missão da
Igreja. Daí a necessidade de uma experiência
de fé para re-descobrir,
no meio de alguma
confusão e desnorte,
o sentido fundamental
da Missão como Anúncio de Cristo e como
testemunho de vida.

ceses e paróquias, a casa e a escola de
comunhão, numa espiritualidade que abra
horizontes de fraternidade universal.





O empenho concreto de todos na animação missionária e vocacional da Igreja
local é imprescindível. Este é mais enriquecedor e eficaz quando os próprios
párocos e responsáveis diocesanos dão
corpo e espírito às várias iniciativas que
são um testemunho vivo da comunhão na
Missão.
Na comunhão das Igrejas todos são corresponsáveis pela Missão. Somos chamados a criar, animados pelo Espírito, novas
formas de comunhão,
programas de cooperação e de colaboração que
conduzam a uma maior
participação de todos os
carismas e ministérios.



Um mundo em mudança, caracterizado por
uma grande variedade
de manifestações religiosas e por um relativismo dos valores,
exige uma nova forma de ser Missão. É
necessário encontrar linguagem e modos
novos que contemplem a evangelização
das emoções e exprimam de forma significativa a mundividência cristã.
O coração da Missão, do presente e do futuro, é a Igreja local. Como sacramento de
salvação, a Igreja participa na missão de
Cristo. Dessa forma, ela realiza no mundo
a entrega eucarística ao Pai, pelo Espírito
Santo, na comunhão dos seus membros
que se dão pelos outros. O desafio do futuro da Missão é fazer da Igreja, das dio-

A colaboração entre os
leigos e os Institutos de
Vida Consagrada é um
enriquecimento
mútuo
que exige alguma ousadia na criação de novas
formas de pertença e
corresponsabilidade na
missão da Igreja. Tal dinâmica de comunhão
será favorecida pela continuação do debate, do
diálogo e da formação,
em actividades de carácter local, diocesano,
nacional ou internacional.
Estas Jornadas Missionárias apontaram para
a grande celebração e sensibilização missionária que se pretende com o Congresso Missionário Nacional, a realizar de 3 a 7 de Setembro 2008. O seu lema é Portugal, vive a
Missão, rasga horizontes. Por isso, todas as
dioceses, paróquias, movimentos e institutos
estão convidados a fazerem da preparação,
participação e acolhimento do Congresso uma
oportunidade para renovarem o seu empenho
na construção comum duma Igreja portuguesa
em estado permanente de Missão.

uma Vida não se
mede em anos
Ao princípio da tarde do
dia 21 de Setembro de
2007, vítima dum brutal
acidente de viação, falecia, perto de Canchungo, o Frei Victor Pereira
Mendes Teixeira, apenas
com 35 anos de idade e
um ano de sacerdócio

O Frei Victor Pereira Mendes
Teixeira dirigia-se de Bissau
para Canchungo, missão onde
residia e trabalhava, conduzindo a carrinha da missão. A 16
quilómetros de Canchungo,
devido a grave indisposição física que lhe retirou serenidade
e autodomínio, sofreu um gravíssimo acidente que o deixou
logo quase morto. Socorrido
localmente e transportado de
urgência para Bissau, viria no
entanto a falecer logo à chegada ao hospital central de
Bissau, perante o espanto e a
incapacidade total de alguns
confrades e amigos seus.
Tudo muito rápido, tudo quase
inacreditável! No dia seguinte,
seria sepultado no cemitério da missão franciscana de
Cumura, onde já descansam
na paz de Deus outros missionários franciscanos.
No seu funeral (com missa
de corpo presente e enterro)
participou uma multidão impressionante de confrades
franciscanos, de Religiosos e
Religiosas, de leigos e amigos, e de parentes seus. Uma
multidão de gente, unida pela
violência chocante do acontecimento do dia anterior, bem
como pela amizade e apreço
que todos sentiam pelo jovem
franciscano que agora inesperadamente nos deixava fisicamente.

O Frei Victor Teixeira nasceu a 19
de Maio de 1972,
em Suzana, no
noroeste do país,
filho de Alexandre
Mendes Teixeira e
de Maria Suzana
Aníbal
Pereira.
Foi baptizado em
Suzana a 4 de
Junho de 1972
e crismado em
19/05/1972
21/09/2007
Canchungo a 17
de Junho de 1990. Entrou no em verdade um confrade com
Seminário Menor Franciscano quem toda a gente gostava de
de Brá em 27 de Setembro de falar e conviver.
1992. Integrado na Federação
Franciscana da África Ociden- Pleno de esperanças e de
tal, foi admitido ao Noviciado sonhos, iniciou sua vida saem 17 de Setembro de 1997, cerdotal na fraternidade e
fez a profissão temporária em paróquia de Canchungo, em
17 de Setembro de 1998 e a companhia do confrade (Frei
profissão perpétua em 14 de José Marques Henriques)
que curiosamente em 27 de
Agosto de 2004.
Setembro de 1992 o acomNa caminhada para o sacer- panhara na entrada no Semidócio, recebeu o leitorado e nário de Brá. Esse confrade
acolitado em Brá, em 4 de Se- regressava agora duma estatembro de 2004, bem como o dia em Portugal (por motivos
diaconado em Abidjan (Costa de saúde e de algum tempo
do Marfim) em 10 de Julho de de férias) e foi precisamente
2005 e finalmente o sacerdó- no dia da sua chegada a Biscio em Canchungo, no dia 20 sau que Deus chamou para si
o Frei Victor Teixeira, que a
de Maio de 2006.
todo o custo queria chegar a
Em 2001/2002 fez a experiên- Canchungo para bem receber
cia do «Ano Franciscano» no o seu confrade quando este lá
Quénia, com apreço geral de chegasse!
quantos aí o conheceram.
Frei Victor Teixeira: Deus noDotado de qualidades huma- lo deu e Deus no-lo levou.
nas e cristãs altamente posi- Louvado seja Ele! Um dia, na
tivas (tais como: alegria de vi- glória eterna, havemos de nos
ver, excelente relacionamento reencontrar, mas nessa altura
social, forte empenhamento já sem lágrimas nem tristeza.
na actividade pastoral, nomea- Que Deus lhe dê a Paz reserdamente no campo da Juven- vada aos justos, o descanso
tude, gosto claro pela música eterno entre os esplendores
e pela Liturgia, preocupação da luz perpétua. Amen.
positiva pela vida social e políFrei João Dias Vicente, OFM
tica do seu país, etc.), ele era

Encerramento do Capítulo Provincial
das Franciscanas missionárias de Maria

N

o dia 11 de Agosto, Festa
de Santa Clara de Assis,
celebrámos a Eucaristia presidida pelo Frei Mário Silva, OFM.
Da homilia, destacamos: «De
Clara se diz que foi clara de
nome e de ser, de viver. De Clara nos vem o convite à clareza
no que está a acontecer – um
Capítulo de um livro já longo e
cheio de Vida»

mamento que nos é feito, em cada
época:

•

Actuar em rede e parceria com
outros;

Na verdade, no livro da nossa
história em Portugal (1895-2007)
escrevemos mais um Capítulo.
Como o hoje pressupõe o ontem, o
nosso documento capitular contém
o percurso preparatório e a realidade envolvente, com suas situações
e desafios à Missão, iluminada pela
Palavra de Deus, luz do nosso caminhar.
Deixamos o livro aberto na página onde fica impressa, qual horizonte de futuro, a nossa resposta
missionária, convictas de que tem
de ser sempre adequada ao cha-

•

Apoiar a família e a maternidade/paternidade responsável;

•

Colaborar em projectos: acolhimento a deslocados (Casa
Hélène de Chappotin, FMM Porto);
Toxicodependentes;
Sem Abrigo; A Vida Nasce
(Diocese de Portalegre-Castelo
Branco); Crianças desfavorecidas; e outros;

•

•

Discernir pessoal e comunitariamente os sinais que nos
vêm das pessoas e situações,
e nos desafiam a dar as mãos,
sem medo do risco;

Valorizar programas de rádio e
novas tecnologias de Comunicação;

•

Aceitar integrar organismos de
difusão da Mensagem e construção do Mundo Novo;

•

Ter a Formação como prioridade, reconhecendo-a imprescindível à qualidade de vida,
participação e competência.

Estas orientações supõem contemplar Cristo na Sua entrega radical e viver a Missão em colaboração com o Mundo e a Igreja no seu
tecido eclesial.
«O compromisso missionário
permanece o primeiro serviço que
a Igreja deve à humanidade de
hoje, para orientar e evangelizar as
transformações culturais, sociais e
éticas» (Bento XVI).
Na palavra de encerramento, a
Irmã Maria Celeste Lúcio, Superiora Provincial, afirmou:
«No Pentecostes é o Espírito que
fortalece e confirma a comunidade
reunida na fé em Cristo Vivo. Do
Cenáculo saiu a comunidade con-

firmada e enviada em missão, que
havia de se desenrolar ao longo
das vicissitudes dos tempos. Que
este Capítulo nos ajude a tomar
para nós o pregão de Jesus Cristo: Eu vim para que tenham vida e
vida em abundância (Jo 10,10)».
Encerrou-se o XV Capítulo Provincial das Franciscanas Missionárias de Maria em Eucaristia presidida pelo Padre Vítor Melícias,
Ministro Provincial OFM. Na homília, afirmou que «num mundo de
luto e angústia, urge não perder
a Esperança. «Gaudium et Spes»,
em alegria e esperança, na diversidade que somos, no respeito de
cada um por cada outro, caminhamos na diferença multiforme de
presenças, em comunhão de ideal
do ecumenismo franciscano, realização da mesma identidade. A Fé
impele-nos a anunciar a Salvação.
O desafio é pôr tudo em andamento, para que todas as criaturas
celebrem a Libertação em Cristo,
pelo Espírito.»

Há todo um conjunto de sinais
na Província, no Instituto e no
Mundo que são apelos de Deus ao
«Renascer» na nossa vida pessoal e nas nossas comunidades, com
ressonância missionária para o Renascer dum Mundo Novo.
Ir. Helena Maria, FMM
Ir. Maria Nunes, FMM
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Em Fátima

Ausente

Colaboradores da UMF rezam e reflectem
De 24 a 28 de Agosto decorreu em
Fátima, na «Casa de Retiros de
Nossa Senhora do Carmo», o anunciado Retiro anual da «União Missionária Franciscana». Foram 60 os
participantes, embora em alguns
dias aparecessem outras pessoas
A equipa responsável da U.M.F.,
a nível nacional, esteve sempre presente, dando preciosa colaboração ao
orientador do Retiro, Frei Pedro Costa, OFM, responsável da Evangelização missionária da Custódia de Santa
Clara, em Moçambique.
Frei Pedro procurou orientar suas
reflexões tomando como base textos
da Escritura Sagrada e das Encíclicas
papais, sempre com uma dinâmica no
sentido da universalidade missionária
da Igreja. Como era de esperar, também a vertente franciscana da missionação esteve presente, já que Francisco de Assis, cujo 8.º centenário

da sua conversão estamos já a viver,
procurou que seus filhos fossem fiéis
seguidores da mensagem deixada
por Jesus.

Frei Pedro Costa, OFM
Momento emocionante ocorreu
na tarde do dia 27 quando, em ligação directa com Moçambique, os cinco jovens, enviados em missão pela
ASPAA/UMF, fizeram ouvir a sua voz,
embargada pela emoção e saudade.
Nessa ocasião terão sentido que não
estavam sós, pois havia pessoas cá
longe que com eles estavam em sintonia, rezando pelo bom êxito do seu
trabalho.

Grupo dos participantes neste retiro missionário em Fátima

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

•

Houve várias notas que este ano caracterizaram o nosso Retiro. Entre
as pessoas que não puderam vir, devido a doença, conta-se a D. Leonor
Neves. Quando no dia 24, a meio da tarde, cheguei à recepção da Casa
de Retiros, foi-me entregue uma carta enviada pelo correio dirigida aos
Padres do Retiro da União Missionária Franciscana.
Abri a carta e fiquei emocionado. E foi também com emoção que a li diante de todas as pessoas que estavam no Retiro. A D. Leonor, que muito
trabalhou (e continua a trabalhar, embora de maneira diferente) em favor
das Missões, encontra-se actualmente num Lar da Terceira Idade, nos
arredores de Lisboa. Depois de dizer da sua tristeza por não poder estar
fisicamente connosco, escrevia: «Devido à minha idade, que já passa dos
80 anos e a outras dificuldades que me impedem de ir a este Retiro, quero
dizer-vos que vou oferecer ao Senhor o que tenho para que este retiro dê
os seus frutos de missão e que esta se estenda a toda a humanidade».

Nos momentos próprios, Frei Vítor Rafael, principal responsável em
Portugal da UMF, mostrando vídeos
elucidativos, falou dos «Projectos
Missionários», tanto a nível da Ordem
Franciscana no mundo como das iniciativas que neste campo estão a ser
levadas pela U.M.F. em Portugal.
Um dos momentos fortes do Retiro foi vivido nos Valinhos, no momento da Via-Sacra. Dia de sábado,
em pleno verão, são muitos os peregrinos, de várias nacionalidades, que
aproveitam para, em grupos, fazerem
este piedoso exercício, reflectindo na
paixão do Senhor Jesus. A diversidade das línguas, com cânticos apropriados, proporcionava um aspecto
da universalidade da Igreja.

mas... presente!

•

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

•

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

•

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

Ser assinante do Missões Franciscanas é também um modo de
colaborar na difusão do espírito missionário franciscano.
Esperamos a sua participação!
MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1  Apartado 1021  2401-801 LEIRIA

Afirmando que «gostaria de oferecer também o meu trabalho, mas as
pernas já não ajudam», informava: «… no salão, onde temos a imagem
de Nossa Senhora, fazemos oração por todos, pedimos por todos, nunca
esquecendo a oração pelos missionários (…), é um bocadinho do nosso
dia em que nos sentimos mais irmãos e mais perto de Deus e nossa Mãe.
Eu creio que isto também é missão».
É verdade, D. Leonor: tudo isto é missão!
Como disse acima, a sua carta foi lida diante de todos os participantes.
Todos ficaram com mais ânimo. Que o Senhor a conforte e lhe dê força
suficiente para no próximo ano poder estar entre nós.

Durante o Retiro também os participantes tomaram consciência de que
não estavam sós, porque
muitas pessoas, que habitualmente costumavam
participar, impossibilitadas
agora de estarem presentes, devido à doença
ou idade, tinham enviado
mensagens a dizer que
«estavam presentes pela
oração» [ver Caixa].

Exercício da Via-Sacra, nos Valinhos

O Retiro encerrou no dia 28 com
a celebração da Eucaristia, presidida
pelo Ministro Provincial da Ordem
Franciscana, Frei Vítor Melícias Lopes, e a presença de um bom grupo

de outros sacerdotes franciscanos,
entre os quais três naturais da Colômbia. Tudo isto a dar mais uma nota da
universalidade da missão, como frisou
Frei Vítor Melícias no momento da sua
eloquente homilia.
Frei Marques de Castro, OFM

Custódia São Francisco de Assis

Noviciado
A 18 de Setembro do ano em curso,
em Blom de Biombo, fizeram sua
entrada no Noviciado os seguintes
postulantes: Martinho Joãozinho
Intchalá; Victorino Có; Máximo Capina e António Tchámi
À cerimónia, muito discreta mas nem
por isso menos fraterna, estiveram
presentes vários confrades de Bissausede, Brá, Cumura, Quinhamel e Canchungo, bem como algumas Religiosas
da Família Franciscana.
A cerimónia religiosa, cuidadosamente preparada pelo Mestre de Noviços (Frei Giovanni Cazzola) em colaboração com a Secretaria da Custódia, foi realizada na antiga
capela da Missão, dada a estreiteza da capelinha do Noviciado, por volta das 10H30.
Presidiu à mesma o Custódio que, na altura
própria, acolheu gaudiosamente os quatro

Pormenor da Assembleia e dos neo-noviços
postulantes para fazerem connosco a experiência profunda da regra e vida dos frades
menores, como Francisco a desejou e a Igreja a aprovou. Após a celebração religiosa,
seguiu-se um almoço igualmente discreto e
fraterno, servido localmente.
Na hora do regresso, como melodia de fundo, afloravam aos corações de todos as palavras de Francisco de Assis: - «Deus deu-me
a graça de ter irmãos» (Test.14).

Amigos Leitores:
Depois de descansarmos um pouco no mês de Setembro, voltámos de novo para continuar convosco nesta «empresa missionária» que nos é tão cara.
Estamos a celebrar o mês de Outubro, também conhecido pelo «Outubro Missionário». A todos peço que não vos esqueçais de rezar pelos missionários, de
modo especial pelos Franciscanos. Tenho pessoalmente presenciado por parte dos nossos benfeitores um grande carinho pelas missões. Graças a Deus continua a
haver pessoas que com fervor e ardor missionário dedicam parte da sua vida e se privam de parte dos seus bens para apoiar os trabalhos de evangelização.
Aqui na nossa igreja, em Leiria, estamos a celebrar durante este mês uma missa diária pelos zeladores, associados e benfeitores da União Missionária Franciscana, incluindo os benfeitores do nosso Jornal.
Em consonância com a intenção própria deste mês, rezemos «para que o Dia Missionário Mundial seja uma ocasião propícia para suscitar uma consciência
missionária cada vez mais profunda em cada um dos baptizados».
Frei Vítor Rafael, OFM

