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Peregrinação da Família Franciscana a Fátima
Evangelho: coração da vocação franciscana
Uma vez mais, sob o olhar maternal
de Maria, a Família Franciscana, com
os seus vários ramos, esteve reunida
em Fátima. Difícil contar o número
exacto de participantes, mas foram
largos milhares. Todos levados pelo
mesmo ideal: continuar a preparar o
grande acontecimento que vai ocorrer em 2009, com o 8.º centenário
da aprovação da Regra do seu santo
Fundador, que tem servido de base
para o seu viver no dia-a-dia
Este ano o tempo de estadia em Fátima
foi mais alargado – dias 5, 6 e 7 de Outubro -, proporcionando assim a possibilidade aos que chegaram mais cedo de se
integrarem na reflexão da manhã do dia
6, sob o tema «Capítulo das Esteiras», e
participarem nos vários grupos de estudo que então se formaram. Já na véspera, de noite, um grupo formado por cerca de 700 pessoas organizara uma «Via
Sacra» aos Valinhos, revivendo assim os
últimos momentos da vida de Jesus, em
que Francisco de Assis tanto gostava de
meditar.
Durante a tarde do sábado (dia 6), o anfiteatro do Centro Pastoral Paulo VI encontrava-se superlotado para celebrar dois
momentos importantes da Peregrinação.

Tudo começou com os olhares concentrados no palco, onde um grupo de Jovens
da comunidade franciscana de Baixa da
Banheira apresentou a «Vida de S. Francisco de Assis». O segundo momento teve
o seu início às 18.00 horas, no mesmo
local, com a celebração festiva da Eucaristia em honra de S. Francisco, presidida
pelo Bispo da diocese, D. António Marto,
e concelebrada por algumas dezenas de
sacerdotes da Família Franciscana. No
momento da homilia, o presidente salientou os passos mais significativos da espiritualidade deixada aos seus filhos pelo
«Poverello» de Assis, tão necessária para
os dias de hoje, centrando sua reflexão
no tema da Peregrinação: «O Evangelho,
coração da vocação franciscana».
Os restantes actos da Peregrinação, tanto no dia 6 como no dia 7, integraram-se
na Peregrinação internacional que nessa
data decorria no Santuário, não deixando
a Família Franciscana de ter parte activa
em todos eles.
Termino, citando algumas passagens da
«Agência Ecclesia», do dia 9 de Outubro,
com base no testemunho dado por Frei
Daniel Teixeira, Director do Centro de
Franciscanismo: «A Peregrinação Franciscana é por si um momento de grande

convívio, resultando assim num «momento de partilha, de diálogo entre as
pessoas», com fortes momentos de reflexão e oração (…).
Este é um momento onde «o renovar o
carisma e tomar consciência da grande
família que está em Portugal» emerge.
Partilhar a diversidade do carisma franciscano, entre leigos e consagrados, é uma
das missões que querem preservar. «Levar o rosto alegre que Francisco nos deixou» para ser o «testemunho e para nos
desafiarmos a uma maior fidelidade».
800 anos de história são «um grande
peso», mas que ao longo dos anos foram ultrapassando diferentes desafios. O
contexto histórico do século XIII é bem
diferente do actual e isso pede «uma
procura constante na forma de ser Franciscano hoje e de incarnar a forma de
viver o Evangelho ao jeito de Francisco
de Assis».
Agora é o momento de todos, nas respectivas fraternidades, continuarem a
preparar a «Festa» que será grande no
ano da graça de 2009.
Frei Marques de Castro, OFM

Funchal Missionário
Realizou-se no Mosteiro de Santa Clara, no Funchal, o encontro
festivo da União Missionária
Franciscana. Organizado pela
procuradoria local contou com
a presença, sempre fraterna, da
procuradoria nacional
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Foi há 50 anos...
Frei Francisco Marques Júnior,
franciscano e missionário, celebra neste ano as Bodas de Ouro
da sua Ordenação Sacerdotal.
Configurado com Cristo Pastor,
ouviu de sua irmã o merecido
elogio por uma vida dedicada
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Franciscanos e Europeus
A União dos Frades Menores da
Europa - organização que reúne
todos os Provincais europeus elegeu, em assembleia-geral, o
Provincial de Portugal, Padre
Vítor Melícias, como Presidente
desta instituição
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viver e celebrar 800 anos de carisma
No momento da XXXV Peregrinação da Família Franciscana
Portuguesa, em que se comemoram os 800 anos da conversão de Francisco de Assis,
a Família Franciscana assume,
perante Deus e perante o mundo, o seu carisma franciscano.
Reunidos no Centro Pastoral
Paulo VI reflectiu o tema «O
Evangelho, coração da vocação
Franciscana»
Como convidados para ajudar
nesta reflexão estiveram Frei João
Benedito da Cruz OFMconv.; Frei
David Azevedo OFM e Xavier Ramos Pozo OFS.
Frei João Benedito começou por
imprimir um conjunto de questões,
válidas para todos os franciscanos:
Quem é Francisco e Clara para
nós? Quem somos nós, franciscanos? Até que ponto nos deixamos
seduzir por eles? Não será que em
nós a instituição está a sufocar o
carisma ?; para depois nos propor
o desafio de nos deixarmos levar
por este carisma, como aconteceu
há 800 anos atrás…
Mais do que festa dos 800
anos, somos convocados à refundação. Deixando-nos atrair, de
novo, pelo carisma de Francisco
que nos convida a recomeçar. Os
800 anos constituem um momento
de graça, que o Senhor nos concede, para desejarmos ser transformados pelo Evangelho, tal como
Ele se deixou transformar.

No Evangelho encontramos o
nosso carisma. O Evangelho é o
coração do nosso carisma. Este é o
tempo de nos encontrarmos com o
Evangelho e como Francisco dizer:
é isto que eu desejo….
O carisma franciscano une-nos
a todos: religiosos, seculares, jovens e os mais velhos. É um carisma universal. Sendo um dom
do Senhor concedido a uma pessoa, numa circunstância histórica
concreta, o carisma é resposta às
características e desafios de cada
tempo. Também, hoje, o Senhor
nos chama a viver o carisma de
Francisco e Clara de Assis. Somos
desafiados a estar atentos às mudanças, transformações, dificuldades e apelos da nossa época e,
como os Jovens de Assis, a levar
o Evangelho, actualizando-o no
mundo de hoje. Deixando-nos iluminar pelo Espírito do Evangelho,
seremos Francisco e Clara hoje.

Frei David Azevedo afirmou
que no coração da vida franciscana está a experiência de fé, o
encontro pessoal com Deus. Para
ele importa na nossa época pôr em
prática quatro teses que brotam
do Poverello de Assis: 1ª. – o Enamoramento - para o franciscano é
importante e decisivo o «encontro
pessoal com Jesus Cristo», e esta
relação é experiência do amor
num mundo novo, a «civilização do
amor»; 2º. – o mistério do Evangelho - a diferença franciscana relativamente aos demais carismas
devemos procurá-la não à superfície mas indo à profundidade,
num processo de «densificação»,
como se a vida de Jesus, com todas as suas linhas espirituais em
que se expressam muitas congregações, fosse um cone invertido,
condensando-se à medida que nos
aproximamos do vértice. Aqui condensa-se toda a riqueza do Evangelho e aí se situa
a vida franciscana;
3ª. - ser Menor, ser
Filho – significa ser
sempre criança, ser
hóspede e peregrino; 4ª. – ser frade,
ser irmão – significa
que o franciscano
ou se sente irmão
ou não é franciscano; ou se sente pequeno, mais pequeno que os outros, ou
O Bispo de Leiria-Fátima exortou os Franciscanos
não é franciscano. O

homem como irmão de Jesus participa da sua natureza.
O específico da identidade
franciscana é uma espiritualidade, uma maneira de ser. Enquanto
Francisco for uma referência para
a Igreja, o Franciscanismo tem futuro.
O Irmão Xavier Pozo, OFS na
sua alocução lembrou que, na sociedade ocidental, a mensagem do
Evangelho continua actual, embora ser cristão hoje em dia não
esteja na moda, nem adequado
aos valores consumistas. Todos os
que apesar de tudo contrariam as
tendências e se mantêm atentos
às verdadeiras necessidades do
Mundo tornam-se o «sal da terra»
e vêem o Evangelho como a verdadeira vocação/inspiração da sua
missão.
Se o Evangelho continua actual, compete à Igreja fazer o esforço para se manter igualmente actual e isso consegue-se tornando a
Igreja mais próxima do Evangelho
que mantém vivo o seu teor actual. A Igreja tem também a necessidade de se tornar atractiva para
os jovens e trazer o Evangelho
para o mundo de hoje de forma a
que continue a revelar-nos a verdadeira Missão.
A sociedade de hoje tende a
caminhar para um processo egocêntrico, enquanto que o Evangelho nos incute o espírito fraterno
de nos colocarmos à disposição
de todos e de cada um dos irmãos

dentro de um espírito alegre e autêntico. Um exemplo concreto é
o caso da família onde cada vez
mais há a preocupação de alcançar o sucesso profissional e procurar ser os melhores em todos os
sectores da sociedade, esquecendo a formação moral e o inculcar
de valores.
Sejamos franciscanos, isto é,
autênticos na vida em Fraternidade a qual implique uma radicalidade que nos mantenha firmes
nas nossas convicções, disponíveis
para a oração e capazes de passar
do Evangelho para a vida.
Façamos do mundo um lar
onde todos realizemos a experiência de fraternidade num mundo
globalizado e aprendamos a ser
família - foi esta a conclusão que o
Cardeal de Maputo, Dom Alexandre dos Santos, nos deixou neste
momento reflexivo.
Frei Paulo Ferreira, OFM
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ovembro é o mês escolhido pela Igreja para se rezar especialmente pelas
almas. Os cristãos, depois da visita que fazem aos cemitérios onde jazem os seus entes queridos, prolongam durante este mês as
suas orações. Confiantes na Ressurreição,
somos convidados a rezar para que, libertos
das manchas do pecado e uma vez purificados, os nossos irmãos defuntos possam tornar-se nossos intercessores junto de Deus.
Na Ordem Franciscana, temos presentes estes irmãos que nos precederam e celebramos
também «Todos os Defuntos da Ordem Franciscana» (Dia 24 de Novembro). Os mais virtuosos na santidade – aos nossos olhos porque
aos de Deus serão muitos mais – são recordados na celebração de «Todos os Santos da
Ordem Franciscana» (Dia 29 de Novembro).
No aniversário da aprovação da Regra Franciscana por Honório III, em 29 de Novembro
de 1223, toda a Ordem Franciscana exprime
o seu agradecimento ao Senhor pela fidelidade a este «livro» que Francisco dizia ter recebido de Jesus e que era o próprio Evangelho.
Este era precisamente o «projecto de vida»
e o «carisma» de Francisco: fazer reviver na
Igreja o Evangelho, mostrar aos homens a
vida de Cristo em todas as dimensões, desde a pobreza até ao seu zelo pelas almas,
desde o anúncio do Evangelho ao sacrifício
da Cruz, para ser com Ele sal da terra e luz
do mundo.
Quem pode contar a imensidão de santos, beatos e servos de Deus e o menor dos irmãos
e irmãs anónimos que têm feito do Evangelho
a paixão de suas vidas? São Francisco disse
um dia a seus irmãos: «Caríssimos, conformemo-nos e alegremo-nos no Senhor; não
vos deixeis entristecer pelo facto de sermos
poucos; não vos envergonheis de minha simplicidade e nem da vossa porque, como me
revelou o Senhor, Ele nos fará uma multidão
inumerável e nos enviará até aos confins do
mundo» (S. Boaventura, LM 3).

João Duns Escoto

nasceu, provavelmente, em 1266
na Escócia, e faleceu a 8 de Novembro de 1308, em Colónia, na Alemanha. Teólogo e filósofo franciscano
de superlativas inteligência e virtude, estudou em Cambridge, Oxford
e em Paris, tendo sido professor
nas duas últimas universidades,
bem como em Colónia, onde foi sepultado
Desde muito cedo se lhe reconheceu
a santidade de vida, mas somente em
1991 a Igreja o inscreveu formalmente
no livro dos Bem-aventurados.
Tanto a sua vida como a sua obra confirmam a possibilidade de harmonizar a
formação intelectual com a simplicidade do estilo franciscano de vida. Duns
Escoto, tido sempre como a maior expressão da Escola Franciscana, não teria dificuldade de ser louvado pelo seu
Pai espiritual, São Francisco de Assis,
tal como abençoados foram os estudos de Santo António de Lisboa, não
obstante os receios que o Fundador
da Ordem Franciscana experimentou

Com verdadeiro espírito missionário, desde
as origens enviou Francisco os seus frades:
«Ide, irmãos caríssimos, anunciar a paz aos
homens e pregar-lhes a penitência para a
remissão dos pecados. Sede pacientes nas
tribulações, vigilantes na oração, activos no
trabalho e mostrai-vos reconhecidos por todos os benefícios que vos façam» (ibid).

Cerca de 150 pessoas decidiram juntar-se à festa,
entre voluntários acabados de regressar dos projectos
de Verão, voluntários que já tinham regressado há mais
tempo e voluntários que se preparavam para partir até
ao final do ano. Foi um dia com muito convívio e muito
espírito missionário.
O evento permitiu ainda chamar a atenção da população da cidade para os Objectivos de Desenvolvimento
do Milénio. O passeio nos Moliceiros da Ria de Aveiro foi

A vocação missionária da Ordem Franciscana encontra nele um fundamental
alicerce especulativo: porque não haviam todos os humanos de ser filhos de
Deus e irmãos uns dos outros, se todos
eles estão radicalmente enraizados no
mesmo ser?
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o mote utilizado pelos grupos para chamar a atenção das
pessoas para a problemática que é atingir até 2015 estes
objectivos que, quando cumpridos, transformarão a face
do mundo e a vida das pessoas dos países mais carenciados.
A Eucaristia, outros dos momentos do dia, foi também muito participada, com os fiéis a encherem a Igreja
de Vera Cruz para assistirem à Eucaristia presidida por
Dom Carlos Ximenes Belo, que contou também com a
presença do Bispo de Aveiro, Dom António Francisco dos
Santos.
De tarde os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) foram o centro das atenções. As entidades
presentes fizeram passeios de moliceiro pela Ria de Aveiro procurado sensibilizar a população em geral para a
problemática dos ODM.

Em comunhão com os seus familiares, deixamos aqui esta partilha referente ao nosso já
falecido assinante e que seu filho, com amizade pelas «Missões Franciscanas», quer continuar a perpetuar. Agradecemos todos os benefícios que temos recebido e os que ainda
esperamos continuar a receber. O trabalho
missionário precisa de ajudas, que são indispensáveis para o apoio de quem na sua generosidade trabalha para a edificação do Reino
de Deus.
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Fiel ao Senhor Papa, como São Francisco desejava, Duns Escoto soube esclarecer e defender a função do sucessor
de Pedro, quando o poder político procurou deformá-la.

«Comunicar 2015» foi o tema escolhido para celebrar o VIII Dia do Voluntário Missionário. Aveiro
recebeu o encontro organizado pela FEC, que contou com a preciosa ajuda da ORBIS, uma das entidades que faz parte da Plataforma de Voluntariado
Missionário da Fundação Evangelização e Culturas

A «Festa de Todos os Santos da Ordem
Franciscana» é um convite e um incentivo a
retribuirmos a Deus o amor que Ele tem pela
sua Igreja.

€   5,00
€ 10,00
€   0,46

Dois grandes pilares
da teologia
franciscana foram decisivamente levantados por
João Duns Escoto: o
Primado de Cristo e a
Imaculada Conceição.
Além disso, pelo relevo
que conferiu à vontade, em contraponto a
um exagerado intelectualismo, que exaltava
acima de tudo a inteligência, o Doutor Subtil
– assim é geralmente conhecido o nosso
pensador – preparou
as grandes correntes da devoção e
mística religiosas posteriores.

Dia do Voluntário Missionário 28 Outubro

Escutando essas palavras, uma grande e
santa alegria se apoderou dos irmãos, que
por graça de Deus era concedida aos seus
filhos. O alvorecer da «santidade fraterna»
demonstrava a vitalidade e autenticidade
evangélica da mensagem franciscana.

Assinatura anual
Assinatura benfeitor
Avulso

perante a possível nocividade da obsessão
intelectual.
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PAI MIRANDA. Um dia saberás o verdadeiro alcance destas palavras.
No dia da Imaculada Conceição, do ano de
1946, em Courel, freguesia do concelho de
Barcelos, veio ao mundo aquele a quem atribuíram o nome de Joaquim, filho de Deolinda
e de Domingos, o sexto de doze irmãos.
Prodigioso estudante, bem cedo rumou ao
Colégio Franciscano de Montariol, em Braga.
Escapando à rigidez da vida no campo, encontrou na solidez das paredes daquela instituição um refúgio pobre nas vestes, mas
imensamente rico na formação física, intelectual e espiritual e foi ali perto, no Liceu Sá de
Miranda, que terminou o antigo sétimo ano.
Com pouco mais de vinte anos, após o casamento com Rosa da Silva Carvalho, de que
sou fruto, marchou para Angola como Alferes

Miliciano, interrompendo, então, os seus estudos.
No regresso de África, radicou-se em Vila
do Conde. Leccionou as disciplinas de História, Português e Educação Física na Escola
Frei João. Concomitantemente prosseguiu a
vida académica e concluiu a licenciatura na
Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra, no dia 7 de Dezembro de 1973. Foi
nesta cidade que encetou a carreira de jurista, inicialmente como Sub-Delegado do Ministério Público e, posteriormente, como advogado.
Democrata convicto, era amante do hóquei
em patins e da equitação, da arquitectura, das
letras, da poesia e das viagens. Destas, principalmente as que fez pelo Douro eram as
suas preferidas. E quis o destino que fosse ali,
num sábado soalheiro de Setembro, defronte
de uma bela paisagem, daquelas em que os
socalcos durienses desenham serpenteantes
escadarias, que subiu os degraus que o separavam do Céu. Partiu tão célere que a todos
surpreendeu e tão discretamente como quando cá chegou… Uma vida sem bridas.
É um espírito que, seguindo ao céu como
cremos, continua nas nossas vidas, deixando
eternamente uma marca que, a todos, permite evoluir, seguindo o seu exemplo.
Carlos Manuel Miranda
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Festa das MIssões anima Mosteiro de Santa Clara

Os Patinhos

Funchal testemunha a verdade da Missão
Decorreu no dia 28 de Outubro a
«Festa das Missões Franciscanas»
no Mosteiro de Santa Clara, no Funchal. Esta festa, como é hábito, iniciou-se numa das dependências do
mencionado mosteiro com a abertura da «Exposição Missionária»,
pelas 10 horas. Apresentava para
venda os mais variados artigos,
com realce para os bordados, fruto
da arte e paciência das mãos hábeis e generosas das bordadeiras
madeirenses. Este trabalho, preparado ao longo do ano, tem contado
com a dedicação e entusiasmo da
Irmã Bernardina, das Franciscanas
Missionárias de Maria (FMM), e de
outros colaboradores
Às 11H00, o Frei Vítor Rafael,
Procurador Nacional da UMF, acompanhado pelo Frei Marques de Castro, no salão de Festas, abordou o
tema missionário, tendo apresentado

alguns excertos de um filme sobre os
Projectos Missionários da Ordem dos
Frades Menores. Destaque para uma
referência especial ao Projecto da
Tailândia, onde os frades acolhem e
cuidam dos doentes com HIV (Sida),
os mais pobres dos pobres dos nossos dias.
Às 12H00 todos nos reunimos na
igreja do Mosteiro a fim de celebrar
a Eucaristia, que foi animada pelas
Irmãs Franciscanas Missionárias de
Maria, tendo uma destas irmãs apresentado o seu testemunho como
missionária em Moçambique. Das
suas palavras retemos o reconhecimento da desproporção entre o
bem recebido, incomensuravelmente maior do que a caridade e missão
realizadas.
A seguir ao almoço, partilhado
no claustro do mosteiro, sensivelmente pelas 14H30
deu-se início ao
espaço recreativo
e cultural, que contou com a presença
de vários artistas e
grupos convidados
que, de forma gratuita, contribuíram
para a animação da
festa.

Coro Infantil «Pax et Bonum»

O espectáculo
abriu com a actuação do Coro Infantil
«Pax et Bonum»,
grupo fundado em

Março do corrente
ano, no âmbito das
comemorações do
VIII Centenário da
Ordem dos Frades
Menores, na residência franciscana
da Capela da Penha
de França, sob a direcção artística da
Profª. Fátima Marques. Apresentou
canções de índole
popular e franciscana, como o «Pax
et Bonum» do Frei
Acílio Mendes e o
«Hino do Centenário» de São Francisco, com música do Frei Francisco
Macedo, OFM.
De seguida intervieram os comediantes do grupo «Só Rir» que, com
as suas tropelias e bom humor, arrancaram valentes gargalhadas de boa
disposição. Seguiu-se o fado pela voz
de Tiago Brito e Fernanda Henriques,
ambos de Câmara de Lobos.
Após o Sorteio das rifas, dinamizado pelo Frei Marques de Castro e
pela Irmã Bernardina, foi a vez de o
Grupo de animação da «Associação
Flores de Maio», vindo do Porto da
Cruz, nos deliciar com seus cantares.
Logo depois, o Grupo de Jovens
do «Clube da Portugal Telecom»,
recém-constituído, apresentou parte
do seu reportório, na área da música
tradicional madeirense.

agradecem
Paz e Bem a toda a União
Missionária Franciscana.
«A gratidão é a memória do
coração»

Venda a favor das Missões
Para finalizar, fez-se ouvir o acordeão ao som da voz da Irmã Aldora,
da Fraternidade OFS de São Sebastião, com os tradicionais despiques à
moda da Madeira. E, para encerrar
esta tarde recreativa e cultural, o Frei
Nélio Mendonça, Procurador Regional da UMF, agradeceu a presença
das zeladoras e associados das missões, bem como dos grupos convidados, e a colaboração dos Frei Vítor
Rafael e Frei Marques de Castro, vindos expressamente do continente.

Recebemos do Frei Orlando
Botomane, franciscano moçambicano a residir na Fraternidade de Manica, notícias
que gostaríamos de vos dar a
conhecer

comunidades e terão muito para
contar, incluindo as caminhadas a
pé. Acredito terem gostado da experiência, assim como nós gostámos da sua companhia. São muito
queridos!

«Meu caro Frei Vítor, queira aceitar as nossas fraternas saudações
de Paz e Bem.

A Mónica trouxe-me os dois envelopes com dinheiro que por ela
enviou: um referente às intenções
de missas e outro para as crianças pobres. A minha gratidão em
nome da fraternidade e também
em nome das crianças que dele
beneficiarão.

Encontro-me bem, assim como os
Frei Lage e Frei Cantífula, que estão comigo. O Frei Cantífula já se
prepara para regressar a Lusaka
a fim de continuar os estudos da
Filosofia. Foi uma grande ajuda
para nós e certamente que nos vai
fazer falta a sua presença.
Já estiveram connosco a Mónica [Lino] e as colegas. Tiveram
a oportunidade de visitar duas

Sem querer abusar da sua generosidade, pergunto sobre a possibilidade de ajudar algumas dessas
crianças já crescidinhas a frequentarem o ensino secundário com
uma Bolsa de Estudos?
Quanto ao «Missões Francisca-

Obrigado pela presença
amiga dos Jovens Missionários, pela disponibilidade,
responsabilidade, doação
e sobretudo pela sua unidade. Obrigado, também,
pela oferta para os pneus
da Carrinha.

De referir ainda a presença,
no átrio do mosteiro, da Exposição
foto-biográfica «Pe. Francisco Macedo, homem de Igreja e de Cultura»
(1924-2006), natural de Ponta do Sol,
que foi grande missionário na Guiné-Bissau e anterior Procurador das
Missões Franciscanas na diocese do
Funchal.
Frei Nélio Mendonça OFM

Boas-Novas da Missão: Manica agradece!
nas», da outra vez você me pediu
nomes daqueles que directamente
podiam receber esse jornal. Eles
gostam muito do jornal. Eis aqui
a lista de alguns deles: Fraternidade Franciscana de Manica, Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da
Imaculada Conceição, Irmãs Salvatorianas de Messica, Sr. Tomás
Gumbo, D. Madalena José, Missionários de Guadalupe, Sr. Ricardo
Recai, Sr. Agostinho dos Muchangos, Sr. Filipe Benedito, D. Maria

Somos gratos pelo simples
gesto que vem fazendo em
favor de «Os Patinhos» e
«Santo António». Que Deus
seja a sua luz e fortaleza na
Missão.

Lino Chicombo, Sr. José Sete e
Elisa Eduardo.
Espero brevemente enviar-lhe o
meu endereço electrónico.
Sem mais assuntos, receba o meu
abraço e também o de todos que
muito o estimam.
Frei Orlando António Botomane
Fraternidade de Manica»

Aqui em Chimoio não dava
para comprar os quatro
pneus. Fui à Beira ter com
outro nosso benfeitor que
nos vendeu os quatro pneus
por 7.500,00 meticais. Vai
um simples recibo para não
pagar IVA. Com o restante
comprei bolachas para as
crianças, que desenharam
a nossa carrinha.
Aqui lhe mandamos a foto
com os pneus novos. Deus
abençoe os nossos benfeitores. Paz e Bem.
Irmã Rosemar, FMNS
Chimoio

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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O Espírito da Missão

uma experiência em
progresso

VAratojo encontra-se
E o Convívio continuou, agora
à mesa fraterna, no refeitório do
Convento, saboreando a refeição
preparada com muito carinho pelas mãos de algumas colaboradoras da UMF, com as iguarias que
previamente haviam sido enviadas
por muitos dos comensais.

«Dou graças Àquele que me confortou, a Jesus Cristo Nosso Senhor, por me ter chamado para
uma missão profética e por me
ter considerado digno de confiança… (1 Tim. 1, 12)
Os Franciscanos que trabalham
nesta região do continente africano - a Zâmbia - foram, de verdade,
chamados para uma missão profética. Este ano, com a Festa do seu
Santo Fundador, pode dizer-se que
uma nova etapa se iniciou
Desde longa data os Franciscanos
sempre têm celebrado condignamente a Festa em honra do seu Seráfico Pai, mas este ano as festas
assumiram um cariz especial. De
facto, pela primeira vez celebrou-se
o «Trânsito» da morte de São Francisco de Assis em comum, incluindo os irmãos da Ordem Franciscana Secular (ou Ordem Terceira de
São Francisco, como vulgarmente
continua a ser conhecida).

BOLSAS DE ESTUDO 2007/2008

Estima-se em cerca de 2000 os
simpatizantes da «Ordem Terceira» a viver em diversas partes deste rico país que é a Zâmbia, muitos deles sem nunca terem tido a

oportunidade
de ver toda a Família Franciscana
reunida conjuntamente para celebrar o «Trânsito».
Efectivamente, foi impressionante
ver a presença das três famílias
unidas pelo mesmo ideal (Franciscanos OFM, Capuchinos OFM e
Conventuais OFM), a celebrar esta
data festiva.
No dia 3 de Outubro a cerimónia
do «Trânsito» teve lugar na Catedral do Menino Jesus (Cathedral of
Child Jesus), na cidade de Lusaka.
No dia 4 as cerimónias atingiram o
seu auge na Capela do Colégio, em
solene celebração eucarística, presidida pelo Superior dos Capuchinhos, Frei Judo. Das suas palavras
realçamos o convite dirigido a todos
os presentes: «… Ao celebrarmos
esta solenidade, ponhamos mais
esforço na preparação da nossa
grande solenidade: a celebração
da Graça das Origens…». Para
finalizar, houve uma confraternização entre todos nas dependências
do Colégio.
No próximo ano vamos fazer todo
o esforço no sentido de congregar
ainda mais simpatizantes que se
associem a toda a Família Franciscana que vive neste país, que
deseja dar um cunho muito especial a esta Festa, com uma solene
celebração eucarística e uma confraternização entre todos.
Paz e bem a todos os irmãos!
Frei Jeremias, OFM

Grupo de colaboradores da UMF da zona Oeste
espirando ainda o «clima missionário» vivido
pela Igreja durante o passado
mês de Outubro, os Missionários Franciscanos aproveitaram o primeiro domingo de
Novembro (dia 4) para, no
Convento do Varatojo, reunir
muitos dos seus colaboradores
e amigos desta região pastoral
do Oeste. É um «Encontro» já
habitual nesta época do ano,
que serve para lembrar e incutir ainda mais o «espírito de
missão» que deve existir na
vida de qualquer cristão

A orientar os trabalhos, veio de
Leiria o Procurador Nacional da
«União Missionária Franciscana»,
Frei Vítor Rafael, sempre coadjuvado pelo Procurador local do
referido movimento nesta zona do
Oeste, o Frei Marques de Castro.

Seguiu-se a Eucaristia, que reuniu
na igreja conventual os mesmos
participantes e mais alguns que
entretanto foram chegando. Presidida por Frei Marques de Castro,
após o Evangelho o Frei Vítor Rafael partilhou a «palavra de Deus»,
aproveitando para agradecer ao
bom povo desta região o muito que
tem feito em favor dos mais carenciados em «terras de missão», a
todos incentivando a que o «espírito missionário» se concretize em
suas vidas, sem deixar ainda de
referir o marco histórico que a Família Franciscana vem preparando
a nível mundial: a celebração dos
800 anos da Vocação Franciscana, que ocorre em 2009, lembrando o momento decisivo em que
Francisco de Assis deixou definitivamente o «servo» para começar
a servir o «Senhor».

Novembro é o «Mês dos Magustos». Para não fugir à tradição, as
castanhas não podiam faltar, bem
regadinhas com a «inofensiva»
água-pé. Assim, nos claustros, se
passaram mais uns momentos,
cimentando amizades, em conversa amena, ao som de música
popular.
Este «Encontro Missionário» foi
precedido de um «Mini Retiro»,
reservado a um grupo de pessoas
mais responsáveis que em suas
comunidades procuram incutir o
espírito missionário entre os colaboradores da U.M. F. Durante praticamente dois dias, esqueceramse da vida do dia-a-dia em suas
casas, procurando reflectir, rezar
e conviver, traçando planos para
o futuro.
A orientar estes trabalhos estiveram o Frei Vítor Rafael e o Procurador local da U.M.F.
Frei António Marques de Castro, OFM

Durante a parte da manhã, numa
das dependências do Convento,
houve um «tempo de reflexão»
sobre a actividade missionária
da Igreja em geral, seguindo-se
a projecção de várias imagens a
ilustrar essa mesma actividade em
diversos países do mundo onde se
encontram os Missionários Franciscanos. São «Projectos» que
a Ordem Franciscana pretende
concretizar a nível internacional,
pedindo uma «comunhão» mais
eficiente em favor daqueles que
vivem longe, alguns deles em países de penúria aflitiva.

Um magusto bem tradicional...

«Recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas» (Act 1, 8)
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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II Congresso Internacional da Formação Permanente
Assis renova compromisso formativo da Ordem dos Frades Menores
É sempre com alegria que recebemos notícias do nosso confrade
Enrique Báscones, missionário
em Moçambique. Desta vez veio
a um Congresso a Itália e deixounos esta partilha, que muito apreciamos. Para ele, umas merecidas
férias juntamente com os seus familiares
Paz e Bem a todos os Irmãos da Província de Portugal e da União Missionária Franciscana.
Encerrado o II Congreso Internacional
da Formação Permanente na Ordem
Franciscana, celebrado em Assis
desde o dia 13 ao 28 de Outubro, envio-vos uma breve informação, para
partilhar com todos vós.

No dia 14, na Basílica de Santa Maria
dos Anjos, realizou-se a abertura do
Congresso, com uma solene Concelebração, presidida pelo Ministro
Geral.
Entre os temas expostos pelos conferencistas, mereceu relevo especial
o do Projecto Comunitário, ao qual se
dedicaram dois dias, incluída a praxis
e elaboração do mesmo projecto. A
finalidade de Congresso era a renovação e execução do Documento de
1995, mas a Assembleia decidiu redigir um Documento completamente
novo, que pudesse incluir facilmente
as ideias chave que devem perpassar
em todo o documento. A nossa tarefa

em grupos foi refazer por inteiro o esquema do novo Documento, com as
propostas dos especialistas.
A grande novidade deste Encontro
continental foi a sua metodologia
experiencial e prática, levada a cabo
pelo Irmão das Escolas Cristãs, João
da Cruz.
As línguas do Congresso foram as
línguas oficiais da Ordem: italiano,
espanhol e inglês. Os temas alternavam com as reuniões de grupo,
onde se debatia, aprofundava e se
apresentavam propostas e perguntas
sobre o tema correspondente.
A organização do
Congresso foi óptima e de grande
qualidade. Momentos intensos eram
os dedicados à oração da manhã, com
a ajuda de áudio
visuais, imagens,
som e textos muito
bem seleccionados,
lidos em várias línguas.

Chegámos dos cinco continentes, nós
os Moderadores da Formação Permanente, em número de 95. No dia
13 de Outubro, pela tarde, levaramnos de autocarro, desde a Universidade Antonianum, em Roma, até à
cidade de Assis, sede do Congresso.
Ficámos instalados na «Domus Pacis», onde se celebram os Capítulos
Gerais da nossa Ordem.

Particularmente belas e
emotivas foram as orações na Porciúncula, no
dia 16; a adoração ao
SSmo., na Basílica de
Santa Clara, no dia 18; a
oração perante o Cristo
de São Damião, no dia
22; os momentos vividos
perante o Túmulo de São
Francisco, no dia 24, e a
Vigília de Acção de Graças.
Momentos especialmente
emotivos foram vividos nos dias 21 e
26, em peregrinação a Greccio e Fonte Colombo (o Sinai Franciscano) e
ao Alverne (o Calvário Franciscano).
Depois do jantar, vivemos momentos
inesquecíveis, de alegria fraterna.
Organizados por Conferências e áreas linguísticas e culturais, os Irmãos
mostravam os seus talentos e carismas na música e na dança, apresentando também demonstrações com
objectos artesanais e decorativos.

ca do Sul, Moçambique, Zimbawé,
Congo, Togo, Guiné-Bissau e Egipto.
Amanhã, viajo para Lisboa. Estava
no meu projecto ficar alguns dias entre vós para cumprimentar os irmãos
conhecidos, mas os dois irmãos da
minha Província de Bolívia, que participaram no Congresso, vieram até
Espanha e devo acompanhá-los, iniciando assim as minhas férias.
Para todos os meus cumprimentos e
orações.
Frei Enrique Báscones, OFM

Da Conferência Africana estiveram
presentes os representantes de Áfri-

50 anos de unção sacerdotal: A vida plena de Frei Francisco
stá a celebrar os 50 anos de Ordenação Sacerdotal um nosso confrade e missionário que durante longos anos
trabalhou em Moçambique. Falamos de Frei
Francisco Marques Júnior que neste momento vive no convento de São Francisco,
em Leiria. Deixamos aqui o testemunho de
sua irmã, religiosa, das Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, proferido durante celebração eucarística na sua
terra natal: a Caranguejeira, em Leiria
Querido e amado irmão,
Padre Francisco
Este momento é de acção de graças. Graças infinitas pelo dom da vida, pelo dom inestimável da vocação.
Viver é celebrar! Celebrar o passado. Celebrar o presente. Celebrar, com júbilo, o futuro,
tendo Deus sempre presente. É o que estamos
a fazer, em família, ao redor deste altar.
Se alguém quiser seguir-Me, disse Jesus,
renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e sigaMe. «Parece duro e pesado o que o Senhor
mandou, mas não é duro nem pesado o que
manda Aquele mesmo que ajuda a fazer o que
manda,» diz Santo Agostinho.
Um dia, caríssimo Mano, ouviste estas palavras do Senhor: «Vem e segue-me». O Senhor te olhou com muito carinho, te amou, te

Durante a Eucaristia

Frei Francisco Marques Junior durante a homilia
chamou pelo nome, te escolheu e consagrou.
Foi com muita generosidade que disseste sim
e abraçaste o divino convite - Vem e segue-Me!
Os nossos santos Pais com o seu testemunho
de vida simples, humilde e sóbria colaboraram
para que a tua vocação se consolidasse. O
Amor era uma realidade em nossa casa. Cresceste num ambiente saudável, no seio de uma
Família que buscava no Coração de Deus as
suas aspirações de bem viver e, no Coração
da Mãe do Céu, a coragem da fidelidade ao
querer do mesmo Deus. Para realizares o projecto do Senhor, entraste na Ordem Franciscana onde, solenemente, pronunciaste os votos
de Pobreza, Castidade e Obediência, pilares
de uma vida consagrada.
Mais adiante, há precisamente 50 anos, tu
foste ungido Sacerdote. Era o dia 15 de Agosto
de 1957 - solenidade da Assunção de Nossa
Senhora a Quem aprendeste a amar no colo
da nossa mãe. Eras o segundo filho franciscano e sacerdote. Os nossos Pais e toda a Família vibrávamos com a tua alegria, com a tua
entrega ao Senhor. Tu, no íntimo do coração,
também vibravas, não temos qualquer dúvida,
e, deslumbrado diante do mistério da escolha
do Senhor, com certeza que repetias as palavras do Apóstolo: «Se vivo, já não sou eu que
vivo, mas é Cristo que vive em mim».
O Senhor reservava para ti grandes coisas,
Mano. Veio ao encontro do teu sonho - ser
missionário Ad Gentes. Assim, partiste para a

longínqua África e Moçambique foi a parte da
tua herança. Lá, iniciaste a tua caminhada missionária, realizando o «Ide e anunciai o Evangelho a toda a gente». Lá, no meio daquele
Povo sofrido, cresceste na fé, na esperança,
no amor. Lá, criaste raízes profundas, pois o
terreno fértil era propício para o desenvolvimento da boa semente. À tua sombra amiga
e acolhedora, muitos se abrigaram em busca
de ajuda. O teu coração de bom pastor não
mediu esforços e lançaste-te na aventura de
conquistar para o Reino todos os que de ti se
aproximavam!
Foram 42 anos de doação total a gastar a
vida, a saúde, pelo povo que o Senhor te confiou e com imensa alegria serviste. Enfrentaste
muitas dificuldades e grandes perigos, atravessaste períodos de guerra e de muito sofrimento ao lado do «teu» povo! Mas a Graça de
Deus nunca te faltou!
Caminhada difícil a tua, Mano! Mas, assim,
davas cumprimento aos votos que fizeste. Vivias uma vida de solidão! Calar ... Silenciar ...
Amar ... Adorar ... De tudo te despojaste. Entregaste a tua vontade, a tua liberdade inteira,
a tua vida toda para seguir as pegadas de Jesus, o Servo Pobre, Casto e Obediente ao Pai.
Tu te tornaste pão partido, repartido e comido
pelos irmãos - um «homem-hóstia», uma propriedade do Senhor!
És todo de Deus, Mano. Pela tua oblação,
pela tua condição de franciscano, deixaste um

rasto de Paz e Bem por onde passaste, enchendo de alegria a vida daquele Povo ao qual
continuas a amar, ainda agora, quando, por
conselho médico, tiveste que regressar à tua
Pátria de origem. Tu não passaste de todo, pois
continuas a ser o «Tio Chico» dos moçambicanos. Com eles deixaste o coração! Recordar a
tua vida, dizer o que ela significa para milhares
de pessoas de lá e de cá, para os teus familiares e amigos, teria ainda muito que escrever e
que falar, mas é preciso parar para continuar a
celebrar a Gratidão ao Senhor.
As tuas mãos foram ungidas para abençoar, consolar, perdoar e santificar. À tua voz,
Jesus Cristo faz-se presente sobre o Altar da
Eucaristia que celebras diariamente - Milagre
indizível do Amor de Deus! Encantamento e
Êxtase!
Juntos, numa só voz e num só coração,
quero, como irmã mais velha e em nome da
nossa Família, agradecer a Jesus, Sumo e
Eterno Sacerdote, o dom da tua vida e da tua
vocação. Quero dizer-te que sentimos muita
admiração e respeito pelo que tu és, pelo que
tu fazes e pelo teu testemunho de alma franciscana. Em nome de todos os presentes nesta
festa de Acção de Graças, de Louvor e de Gratidão, queremos abençoar-te como o fez o Pai
São Francisco a Frei Leão, pelo que peço a
toda a Assembleia que estendam as mãos na
direcção do Padre Francisco e digam comigo:
Frei Francisco: O Senhor te abençoe e te
guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a Sua
face e se compadeça de ti. O Senhor volte
para ti o Seu Rosto, e te dê a Paz!

Bolo de Festa - partilha do pão
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50 graus abaixo de Zero

Uma centelha de esperança franciscana na Sibéria

N

a história recente, Novosibirsk - capital da
Sibéria - foi a cidade que viu
nascer a primeira presença
dos Missionários Franciscanos da Rússia. Aqui vive com
outros dois frades, desde há
onze anos, Frei Corrado Trabucchi, nascido no norte de
Itália, mas agora quase naturalizado siberiano

são necessidades primárias: encontrar as suas raízes humanas
de liberdade e responsabilidade
para uma boa família, poder
trabalhar serena e honestamente, manter relações pacíficas e
construir um futuro para os seus
filhos. A necessidade mais urgente é alimentar uma cultura
da esperança».

A população residente é sobretudo ortodoxa; os católicos são
poucos e reúnem-se todos em
pequeníssimas
comunidades.
Uma delas é assistida pastoralmente pela Fraternidade Franciscana.

E os Frades como procuram responder a estes desafios, que lhes
chegam das famílias de origem e
descer às situações concretas?
Frei Corrado responde: «Os serviços que fazemos na pequena
comunidade paroquial e na nossa
escola católica franciscana ’Natal
do Senhor’, inserem-nos quotidianamente na vida das pessoas
que nos rodeiam, que nos colocam questões ou que nos apresentam as suas necessidades
concretas do mais diverso âmbito. O nosso papel diário é o de
acender uma luz de esperança e
de partilha, para nos tornarmos
companheiros (aquele que parte
o pão) de viagem de todos».

«As necessidades desta população – continua Frei Corrado -

A vida na Sibéria não é fácil. Tem
um clima muito próprio, com

«Vivemos – conta Frei Corrado
– numa zona pobre e destino de
imigrantes que procuram trabalho nas regiões do sul (Tagikistão, Uzbakistão etc.), na sua
grande parte muçulmanos. Há
um contínuo movimento de famílias que chegam e partem,
procurando sempre melhores
condições de vida».

temperaturas que podem oscilar
entre os 50 graus abaixo de zero
em Janeiro até 40 graus em Julho. Há também a dificuldade da
língua, da cultura, das relações
interpessoais a nível ecuménico,
a adaptação a uma condição de
vida muito especial.
Frei Corrado está contente por
ter sido chamado a servir este
povo e gostaria muito de ser
sepultado entre eles, em Novosibirsk. Começou com muito
empenho a estudar chinês, para
atender também os muitos católicos chineses que chegam à
Rússia. A atenção de Frei Corrado é dirigida a diferentes grupos
humanos. No início encontrou
muitos alemães deportados na
região do Volga. «Para eles - disse-nos - celebrei a Eucaristia e
confessei durante muito tempo,
em alemão, ou melhor, num dialecto alemão. Neste trabalho encontrei muitos idosos que certamente agora já estão no paraíso:
ao menos cinquenta mulheres
santas no céu, que me contaram
a sua história de deportação, de
sofrimento e de destruição da
própria pessoa».

Frei Corrado vive sempre junto dos frades ortodoxos com
os quais deseja consolidar uma
verdadeira relação fraterna.
«Uma vez – conta Frei Corrado –
ia com um irmão ao encontro de
uma velhinha que vivia longe da
cidade e passámos num Mosteiro
Ortodoxo feminino com aspecto
de grande austeridade e abnegação, de tradição e de defesa. Entrámos na igreja, rezámos junto
a um ícone e estávamos cheios
de admiração. A certa altura fizemos sobre nós o sinal da cruz
latina. Uma religiosa que estava
presente automaticamente identificou-nos católicos e ela fez o
sinal da cruz ortodoxa, dizendo:
«Graças a Deus que não sou católica!». Era a primeira vez que
aquela irmã encontrava os ‘cismáticos’ dos católicos (para ela,
claro). Voltámos lá uma segunda
vez e agora a mesma irmã já fica
contente por nos ver, tornámonos amigos, pertencendo a duas
«Igrejas Irmãs».
Adaptação e tradução de

Frei Álvaro Silva, OFM

O verdadeiro espírito cristão
mentalidade humana anda
de tal maneira desorientada em relação às intenções do Criador da humanidade que,
a continuar assim, jamais os homens
alcançarão a paz e a felicidade, que
desde a criação têm sido aconselhados a construir e pelas quais todos
ansiamos

animais, obtêm o perdão com um jejum
unânime. Os salmos repercutem muitas
vezes o louvor que todas as criaturas dirigem ao Criador, desde as estrelas e os
ventos, até ao cedro mais alto e à erva
mais humilde. No século I a.C.. o livro da
Sabedoria afirma: «Deus não fez a morte.
Ele não se regozija com a perda dos vivos; criou tudo, para que tudo subsista».

Passemos uma leve vista de olhos ao
longo do tempo. Os primeiros capítulos
do Génesis descrevem a criação sucessiva por Deus, do céu, do mar, da terra,
das plantas, dos animais e, finalmente, a
criação do homem à Sua imagem e semelhança, para dominar o conjunto da
criação e velar para que cada um respeite
a vida, sua ou do seu irmão, não sendo
permitido a ninguém - animais ou homens - comer outra coisa além de erva e
frutos. Matar é interdito, porque o sangue
veicula o espírito!

Os ensinamentos do Novo Testamento,
mensagem de compaixão universal e
de libertação cósmica, conduzem à maturidade pela sua realização em Cristo.
Segundo o Evangelho de Marcos, no dia
da Ascensão, Jesus disse aos discípulos: «Ide pelo mundo inteiro, proclamai o
Evangelho a todas as criaturas». Na epístola aos Colossenses, Paulo reitera este
conselho, quando incita a que ninguém se
desvie do Evangelho «que tem sido proclamado a toda a criatura, sob o céu». E,
na Epístola aos Romanos, diz que «toda
a criação geme com as dores do parto,
esperando ser libertada da servidão e da
corrupção para entrar na liberdade e na
glória dos filhos de Deus». Na mensagem

O Universo é considerado então muito
bom, cessando de o ser logo que o homem, embora permanecendo a imagem
de Deus, deixa de ser à sua semelhança, se torna infiel e semeia entre
as criaturas a desordem e o ódio, o
que viria a suscitar o dilúvio. Deus
não reenvia completamente ao nada
a obra por Ele criada: salva-a, concentrando na arca de Noé um modelo
de sobreviventes aos quais propõe
uma «Nova Aliança».
Apesar de tudo, o homem permanece o terror dos vivos, tanto para uns
como para outros, ele permanece
interditado de consumir o sangue,
isto é, de «destruir» simbolicamente a vida! Ao apelo de Jonas, todos
os habitantes de Nínive, homens e

aos Colossenses, ele edifica uma cristologia cósmica.
«É um Cristo
em quem têm
Mário Carapinha
sido criadas
todas as coisas, e n’Ele todos os seres
foram reconciliados ‘pelo sangue da sua
cruz’». E conclui com a intenção dos
Coríntios: «Quando todas as coisas Lhe
tiverem sido submetidas, a fim de que
Deus esteja todo em todos».
Depois duma tal proclamação de salvação universal retomada por João no Apocalipse, com o anúncio da «Nova Terra»
e dos «Novos Céus», levanta uma grande estima pela criação, que ele eterniza e
não dissocia do seu ponto último: a ressurreição final.
A despeito de tantos conselhos para o
bem dos povos ao longo dos séculos depois da passagem de Cristo pela morte, que purificou o conjunto da obra divina
infectada pelo pecado -, a Páscoa estende-se a todo o Universo, sob pena de
estar incompreensivelmente amputada da glória do seu corpo cósmico.
É assim que, de tropelia em tropelia,
chegados os nossos tempos, sabendo
os malefícios de que todos andamos
sofrendo com guerras e ódios, que
ganharão os homens continuando a
recorrer ao uso das armas mortíferas
para sanar as suas dissidências, em
vez de seguir os princípios do verdadeiro espírito cristão que nos têm
sido ensinados desde os tempos da
criação, para construirmos a Era da
Paz e da Felicidade pela qual todos
ansiamos?

Setúbal tem novo Procurador da

União Missionária Franciscana
A Fraternidade Franciscana de Nossa Senhora dos Anjos, em Setúbal, é composta por
três irmãos: Frei José Miguel Fragoso de Castro Loureiro (Guardião), Frei João Magalhães
Gonçalves e Frei Álvaro Cruz Santos da Silva,
que chegou a esta fraternidade em finais do
mês de Setembro, vindo da Igreja de Santo
António, em Lisboa. Este Irmão assumiu as
funções de Procurador local da UMF naquela
zona donde vem de longe a presença franciscana e onde são inúmeras as pessoas que colaboram com os Missionários Franciscanos
Outras Procuradorias locais da UMF - Leiria,
Santo António de Lisboa, Açores, Faro e Penafiel - também têm novos Procuradores. A
eles esperamos fazer referência no próximo
número do «Missões Franciscanas», ao apresentarmos o nome de todos os Procuradores.
A Procuradoria Nacional da UMF aproveita
para agradecer todas as benfeitorias que
tem recebido de tantos amigos espalhados
pelo país, através dos respectivos Procuradores.
Informamos, também, que Frei Álvaro Silva,
Frei Marques de Castro e Frei José Dias de
Lima, além de Procuradores locais nas comunidades onde se encontram, são também
Vice-Procuradores Nacionais da UMF, tendo
assim responsabilidades acrescidas no âmbito da animação missionária franciscana.
A todos os novos Procuradores desejo as
maiores felicidades nas suas funções e peço
as bênçãos do Céu para o seu trabalho de
animação missionária.
Frei Vítor Rafael, OFM
Procurador Nacional da UMF
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In Memoriam

Telescópio ajuda
a encontrar Deus

Frei António Gonçalves, ofm
Na manhã do passado dia 12 de
Setembro fomos surpreendidos
com a notícia do falecimento deFrei António Gonçalves, ocorrido
na fraternidade franciscana de
Leça de Palmeira. O seu nome ficará para sempre ligado à «União
Missionária Franciscana», de que
foi Vice-Procurador e Procurador
Nacional, ao nosso Jornal, de
que foi Director, e às Missões de
Moçambique, onde trabalhou durante cerca de 20 anos
Nascido a 31 de Março de 1926, no
lugar de Lagoa do Grou, freguesia de
Freixianda, concelho de Ourém, teve
como pais José Gonçalves e Leocádia Marques.
Aos 11 anos, menino e moço, entrou no Colégio de Montariol, em
Braga, onde concluiu os cinco anos
de estudos preparatórios. Entrou no
Noviciado, em Varatojo, no dia 2 de
Agosto de 1942, terminado o qual
fez a profissão de votos simples a 15
de Agosto de 1943. A 16 de Abril de
1947 emitiu os votos solenes, vindo a
ser ordenado sacerdote no dia 24 de
Julho de 1949.
A sua vida sacerdotal, até ao momento da morte, foi muito diversificada, mas sempre pautada pelo amor a
Deus e aos irmãos. Após a ordenação sacerdotal, devido à sua debilitada saúde, permaneceu em Portugal
até 1956, dando a colaboração possível em diversas fraternidades.

Sentindo-se com mais forças, iniciou
uma nova etapa na sua vida, agora
como missionário em terras de Moçambique. Partiu de Portugal a 12
de Setembro de 1956, chegando
à cidade da Beira a 5 de Outubro,
onde permaneceu até 1963, sempre
ocupado com diversas tarefas, entre
as quais como professor da «Escola Missionária» e Vice-Director da
«Rádio Pax» (Emissora Católica de
Moçambique).
A partir de 1963, a sua acção apostólica vira-se para as «missões do
interior»: Búzi, Chibabava, Estaquinha, Mossurize, Barada e Machanga
(nestas duas últimas como Superior
da Missão). No entanto, pode dizerse que foi a Beira a missão que mais
o marcou como missionário em diversos aspectos da vida: em primeiro
lugar, como já ficou referido, desde
1956 a 1963, e depois desde 1970
a 1977.
Homem inteligente e com uma grande
intuição para as técnicas, é convidado
pelo então Director da «Rádio Pax»,
Frei Manuel Carreira Marcelino das
Neves, a trabalhar nesta Emissora,
não sem antes ter ido a Roma, onde
frequentou os estúdios da «Rádio
Vaticano». Viria a assumir a Direcção
da Emissora Católica de Moçambique, após a saída de Frei Manuel dos
Reis Miranda, assim como o cargo de
Superior da Missão, Vigário-geral da
Diocese e Administrador do Centro
Tipográfico da Beira.

Com o surgir da «Revolução moçambicana» e o fecho da Emissora, o
Padre Gonçalves regressou a Portugal a 16 de Maio de 1976, iniciando
uma nova etapa da sua vida, sempre
ligado às «Missões», primeiramente
como Vice-Procurador da «União
Missionária Franciscana» (de 1976 a
1978 e de 1984 a 1987) e Procurador
Nacional da UMF e Director do nosso
Jornal «Missões Franciscanas» (entre 1978 e 1984).
Vemos assim que grande parte da
vida do nosso saudoso irmão Frei
António Gonçalves ficou marcada
por esta ligação às Missões: em
terras de Moçambique (durante 20
anos) e em Portugal (8 anos).
Após ter deixado os serviços da UMF,
embora com o «bichinho missionário»
a roer sempre no seu interior, passou
pelas fraternidades franciscanas de
Vilarinho de La Ramallosa (Espanha),
onde foi Superior, e Leça da Palmeira, onde a «irmã morte» o viria buscar
para junto do Pai, a fim de receber a
recompensa de todas as suas canseiras pela dilatação do «Reino de
Deus».

Em louvor da gratidão

Dona Diamantina Gomes
Queremos aqui prestar a nossa homenagem e gratidão à D. Diamantina Gomes, de Picassinos (Marinha
Grande). Nasceu em 1923 e tem
sido zeladora incansável e dedicada há mais de 40 anos. Ainda hoje,
com 84 anos, continua a trabalhar
em favor das missões
Em conversa amiga nos dizia que
é do tempo em que recebia dois tostões de cotas dos associados. De facto já lá vão muitos anos… Conheceu
muitos Procuradores da União Missionária Franciscana e de todos se recorda com saudade.

Da nossa parte apenas queremos
aqui, em breves palavras, agradecer
toda a dedicação e zelo missionário
que continua a manifestar para com
as missões. Deus, na sua bondade, a
saberá recompensar um dia. Aqui na
terra, continuamos a gostar muito da
visita que de vez em quando nos faz,
aqui no Convento de Leiria.
Nela, também queremos ter presentes na nossa gratidão todos aqueles que, não conhecendo pessoalmente, vivem empenhados, mesmo
com dificuldade, para que Jesus seja
mais conhecido. O nosso obrigado, D.
Diamantina, o nosso bem-haja!

O director do Observatório
Astronómico do Vaticano, o
jesuíta José Gabriel Funes,
assegurou que a Igreja não
tem medo da ciência e que
«o telescópio é um instrumento que ajuda a procurar Deus». Este argentino lembrou ainda que, em muitos ramos da pesquisa científica,
os sacerdotes e homens da Igreja têm sido os primeiros a apresentar
estudos inéditos. O Observatório Vaticano foi fundado em 1891 por
Leão XIII para mostrar que «a Igreja e os seus pastores não se opõem à
ciência autêntica e sólida, tanto humana como a divina, mas abraça-a,
impulsiona-a e promove-a com a mais completa dedicação».

Missionários da Boa Nova têm novo Superior Geral
O Padre Albino Manuel Valente dos Anjos, até agora Vigário Geral
da Sociedade Missionária da Boa Nova, assumiu o cargo de Superior
Geral, sucedendo a Dom António José da Rocha Couto, agora Bispo Auxiliar de Braga. A tomada de posse do novo Superior Geral decorreu
no Seminário da Boa Nova, em Valadares, Diocese do Porto, na reunião
do Conselho Geral da Sociedade. A ordenação episcopal de D. António
Couto e a posse do novo Superior Geral coincidem com a conclusão das
celebrações das Bodas de Diamante da fundação da Sociedade pelo
Papa Pio XI, que instituiu canonicamente a Sociedade pela Carta Apostólica «Suavi Sane» na ocasião dos primeiros Juramentos Missionários
na Sociedade nascente, em 26 de Outubro de 1932.

Paróquia católica italiana abre a porta a muçulmanos
O Padre Aldo Daneli, de 69 anos, pároco de Santa Maria Assunta, na
pequena localidade de Paderno di Ponzano Veneto, na província de
Treviso, no norte da Itália, decidiu abrir as portas da sua igreja ao culto
muçulmano. Ali, todas as sextas feiras, a comunidade muçulmana, desde
há dois anos, celebra o seu culto. O pedido foi feito pela comunidade
muçulmana, que não tinha um lugar para rezar. O Padre Daneli confessou não ter pedido autorização superior, pois assume a sua decisão
como um gesto de caridade, que não precisava de explicações.

Visita «ad limina apostolorum» dos Bispos Portugueses
O ponto alto de uma visita «Ad Limina» foi o encontro de todos os bispos com o Papa, onde este apontou o caminho a percorrer pela Igreja.
Aos bispos portugueses, o Papa pediu-lhes que mudassem «o estilo de
organização da comunidade eclesial portuguesa e a mentalidade dos
seus membros para se ter uma Igreja ao ritmo do Concílio Vaticano II».
Alertou, também, para que estudassem «a eficácia dos percursos de
iniciação» actuais, já que os resultados não são animadores.
Como imediata consequência, o Secretário da Conferência Episcopal
Portuguesa (CEP), Dom Carlos Azevedo, afirmou que, no intuito de alterar o panorama sombrio em alguns campos da pastoral, as dioceses
irão elaborar e enviar para a CEP relatórios pastorais que «serão estudados pelo Gabinete de Estudos Pastorais». Depois, feita a análise
destes documentos, a aposta passará pela formação «profunda» dos
cristãos portugueses.
Na visita que fizeram à Congregação para a Causa dos Santos, os
bispos afirmaram que não falaram sobre o processo da Irmã Lúcia, mas
o Prefeito da Congregação, Cardeal Dom José Saraiva Martins, deu
«indícios que o processo do Beato Nuno Santa Maria é aquele que está
mais avançado» e referiu que «poderíamos ter brevemente algumas
surpresas». Perante a estupefacção dos bispos portugueses, o Cardeal
Saraiva Martins afirmou que «ele já estava noutro nível».
MF/Ecclesia

Em Missão na Guiné-Bissau

Jovens alimentam Vocação

UM Primeiro «sim»

Frei José do Casal Martins, voltou de novo à Gui-

A Fraternidade de Acolhimento Juvenil Voca-

No Convento de Varatojo, em Eucaristia presidida

né-Bissau para continuar a sua acção missionária,

cional acolheu mais três jovens que iniciaram a sua

pelo Ministro Provincial, Padre Vítor Melícias, com

na actividade pastoral, junto do povo a quem já

experiência de Aspirantes à vida religiosa francisca-

a presença do Ministro Provincial da Bética (Espa-

serviu anteriormente durante alguns anos.

na: Luís Carlos Moreira da Mota (21 anos), Sérgio

nha), Frei Joaquín Serna, emitiram os primeiros vo-

Duarte da Costa Góis (20 anos), e Filipe Miguel de

tos de Profissão Religiosa, concluindo assim o seu

Frei Vítor Manuel Alves Farinha Henriques,

Andrade Campos (18 anos). Agrupam-se, deste

Noviciado, Frei Elvino António Fernandes dos

tendo concluído a especialização em Medicina Inter-

modo, com o Armando Lima Oliveira, que já se en-

Reis Pereira (31 anos) e Frei Filomeno Andra-

na, regressará à Guiné Bissau no dia 23 de Novem-

contra entre nós neste caminho de discernimento

de Borges (26 anos), ambos naturais da Ilha de

bro, onde desenvolverá o seu trabalho sacerdotal e

vocacional. Acompanhados pelos seus pais e outros

Santiago, em Cabo Verde, e também o Frei Juan

missionário como médico no Hospital de Cumura,

familiares foram acolhidos em Leiria, pelo Guardião

Carlos Pizarro Calderón, da Província Bética (Es-

assumindo o cargo de Director do Hospital.

e pela Fraternidade, em ambiente de festa.

panha), que fez o seu noviciado entre nós.
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Frei Vítor Melícias eleito presidente da
União dos Frades Menores da Europa
Na VIII Assembleia Geral
da União dos Frades Menores da Europa (UFME),
realizada em Sarajevo,
na Bósnia-Erzegovina, de
09 a 14 do mês de Outubro, o Provincial dos
Franciscanos Portugueses da Ordem dos Frades
Menores, Frei Vítor Melícias, foi eleito Presidente daquela organização

tar, promover e coordenar a formação
inicial e permanente; as iniciativas de
estudo e investigação; as actividades
pastorais e sociais das Províncias da
Europa; e) Favorecer, de modo particular, a concretização das três opções
fundamentais do Capítulo Geral e o
plano de trabalho proposto pelo próprio Capítulo.

Esta Assembleia Geral da
UFME, que contou com a
participação das mais altas
autoridades políticas, civis
e religiosas da Bósnia e do
Governo Geral da Ordem dos
Frades Menores, reuniu sob
o tema «Diálogo Inter-religioso com o Islão» e traçou
novos horizontes de participação nas instâncias e iniciativas de paz de
uma Europa multicultural, multiétnica e multireligiosa.
O nascimento de uma ideia
Durante o Capítulo Geral celebrado em Santa
Maria dos Anjos, em Maio-Junho de 1985, os
Definidores Gerais da Europa, Frei Hermann
Schalück, Frei Zenón Stys, Frei Manuel Blanco
e Frei Angelo Stellini pensaram inaugurar um
diálogo com o propósito de envolver os Frades Menores Europeus em iniciativas comuns
relativas a interesses comuns, sobretudo em
relação à Evangelização e à Formação.
Iniciou-se, então, o diálogo com os Presidentes das Conferências Europeias e acordaram-se alguns pontos a desenvolver e enriquecer,
tendo por objectivo fundamental um melhor
serviço à Ordem e à Igreja. Delinearam-se
algumas finalidades: a) Favorecer um conhecimento recíproco das diversas culturas,
Igrejas e dos diversos modos de viver a vida
religiosa franciscana; b) Favorecer o espírito
de fraternidade internacional; c) Favorecer
a renovação da vida religiosa; d) Confron-

Até aos nossos dias a UFME, tem procurado permanecer fiel aos seus estatutos, procurando que a sua presença seja motor para uma Europa mais
fraterna e consciente do seu dever de
salvaguarda da justiça, da paz, do diálogo e da integridade da criação.
Propósitos da UFME
A União dos Frades Menores da Europa é constituída por membros da
Ordem dos Frades Menores e está
representada pelos Ministros Provinciais do
Continente Europeu.
O propósito da União é promover a colaboração entre as Províncias e os Frades Menores
da Europa, estabelecendo relações recíprocas
nos diversos âmbitos da vida franciscana para
um crescente aprofundamento da experiência
espiritual e da formação cultural e para um
incisivo testemunho do Evangelho no carisma
franciscano e no espírito ecuménico.
Salvaguardada a autonomia das Províncias
e de cada Conferência, a União tem como
finalidade a promoção, no âmbito europeu e
com o horizonte da União Europeia, iniciativas e intercâmbios no que concerne à formação e aos estudos dos frades, implicando
todas as Conferências e Províncias europeias
no empenho da Ordem frente à situação dos
países do Leste Europeu; cuidar das relações
comuns com as outras regiões e com o governo da Ordem; incrementar a colaboração com os outros elementos do movimento
franciscano e desenvolver iniciativas comuns
no âmbito da justiça, da paz e da integridade
da criação.

SEJA MISSIONÁRIO
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  Apartado 1021  2401-801 LEIRIA

II ENCONTRO DA
Família Franciscana na Madeira
ntegrado no âmbito das celebrações
do VIII Centenário da Fundação da
Ordem dos Frades Menores e após
o encontro do ano passado - tendo como
ícone a Cruz de São Damião e como orador
convidado o Frei Armindo Carvalho - realizou-se, a 30 de Setembro, o II Encontro
da Família Franciscana em Santa Clara, no
Funchal. Contou com a presença do Frei
Vítor Henriques, médico e missionário na
Guiné-Bissau, que nos falou ao jeito de São
Francisco, denunciando os vícios e exaltando as virtudes
Assim, cerca das 10 horas, partindo do tema
proposto pela Ordem – Ousar viver o Evangelho – o Frei Vítor ajudou-nos a reflectir sobre
os quatro encontros decisivos na vida de São
Francisco: o encontro consigo mesmo, o encontro com o leproso, o encontro com Jesus
Crucificado e o encontro com o Evangelho.
Acerca do encontro com o Evangelho, afirmou
que «tal como em Maria, Francisco encarna a
Palavra e começa a dar à luz Cristo nas suas
obras. A Palavra faz-se carne, realiza-se em
S. Francisco». Procurando actualizar para os
nossos dias o pedido do Crucifixo de São Damião – Francisco vai e repara a minha Igreja
– referiu-se à neurose e ao vazio existencial de
muitos irmãos do nosso tempo devido à falta de
confiança em Deus. A partir da sua experiência
clínica afirmou que as pessoas não encontrarão
nos gabinetes dos psicólogos e dos psiquiatras
a solução integral para os seus problemas, pois
que «a ausência de paz
é a ausência de Deus».
De referir ainda que
este encontro, por feliz coincidência, contou
com a presença de três
Provinciais da Família
Franciscana: a Irmã Celeste Lúcio, das Irmãs
Franciscanas
Missionárias de Maria, a Irmã
Ângela Belim, das Irmãs
Franciscanas de Nossa
Sra. das Vitórias e do
Frei Acílio Mendes, Provincial dos Franciscanos
Capuchinhos, que gentil-

mente presidiu à Oração de Laudes e dinamizou os cânticos na Eucaristia.
Após o almoço partilhado no claustro de Santa
Clara, seguiu-se um concerto de música sacra
na igreja, pelas 14H30, com a actuação do
Coro do Orfeão Madeirense, o mais antigo da
região, fundado no ano de 1919
Às 15H00 iniciou-se a Eucaristia, presidida por
Dom António Carrilho, Bispo da Diocese do
Funchal. Confirmando a presença multissecular do franciscanismo na Ilha da Madeira, referiu-se à escultura de João Gonçalves Zarco,
Descobridor da Madeira, representando nas
quatro faces do seu pedestal as figuras que
mais contribuíram para o desenvolvimento da
ilha: o navegador, o militar, o lavrador e o franciscano. Apresentou ainda São Francisco como
uma «parábola viva do Evangelho». No final da
Eucaristia recebeu, em nome da Família Franciscana presente na Madeira, as Fontes Franciscanas I e II, de Francisco e Clara de Assis
Este Encontro congregou cerca de 200 irmãos
e irmãs provenientes de toda a ilha: os Irmãos
da I Ordem; da II Ordem (com a presença silenciosa e orante das Irmãs Clarissas); da III
Ordem Regular, com as Irmãs Vitorianas e
Missionárias de Maria e da III Ordem Secular
(OFS). O Frei Acílio identificou uma IV Ordem:
a dos muitos amigos e simpatizantes de São
Francisco de Assis.
Frei Nélio Mendonça, OFM

Pormenor desta enorme assembleia franciscana

Caríssimos amigos leitores: saudações de Paz e Bem.
Sentindo a obrigação de vos dar uma satisfação, venho apresentar o nosso pedido de desculpa pelo facto de o «Missões Franciscanas» de Outubro ter chegado
a vossas casas com bastante atraso. Alheios, em parte, ao acontecimento, queremos informar que tal ficou a dever-se, também, a uma avaria nos serviços de
expedição da tipografia. Prometemos, na medida do possível, envidar todos os esforços para que o número de Dezembro entre já no ritmo normal.
Neste mês de Novembro, dedicado às benditas almas, vamos ter presentes nas nossas orações todos aqueles que colaboraram directa ou indirectamente ao
longo dos 70 anos de vida do nosso Jornal e todos os assinantes já falecidos.
Finalmente, convido-vos a rezar a intenção missionária proposta para este mês de Novembro: «Para que na Península Coreana aumente o espírito de reconciliação e de paz».
Frei Vítor Rafael, OFM

