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Feliz aniversário, Jesus!
Se é belo o Natal de cada
homem, como é belo o
Natal do Homem-Deus,
o Menino Jesus, que toca
a humanidade inteira e cria
uma atmosfera de paz e tranquilidade que nos convida a
reflectir como é belo acreditar,
junto dos homens, na esperança
de um mundo mais fraterno, mais
humano e mais justo.
Então, uma pergunta se coloca:
«Qual a razão do Natal?»

odos os aniversários
são belos e maravilhosos, uma vez que é um
dia especial que nos torna, por um
dia ao menos, o centro das atenções dos familiares e dos amigos,
que nos enchem de palavras de
amizade, gestos de ternura, algumas prendas e os parabéns ao som
da melodia tradicional, depois de
uma refeição melhorada e diante de
um bolo, onde as chamas das velas, que contam os anos, esperam
extinguir-se ao sopro final de uma
vida que se encerrou em mais um
ano para começar a nascer de novo
no contar de novos dias

A resposta é óbvia: a razão do Natal é
Jesus, o Senhor Deus. É o dia de aniversário do nosso irmão mais velho,
que já existia no seio do Pai, antes de
existir na nossa carne, e que deve ser
o centro das atenções de todos aqueles que O amam e têm com Ele gestos de ternura na pessoa dos pobres,
que mais se identificam com Ele, mas
também na pessoa de todos aqueles
que precisam da nossa palavra amiga,
do nosso gesto de conforto e do nosso sorriso e que, tantas vezes, estão
mesmo ao nosso lado, debaixo das
mesmas telhas e a comer do mesmo
pão quotidiano à mesma mesa.
Uma vez, em vésperas de um Natal,
eu me encontrava com um casal, que
se tinha divorciado, tendo então o filho
único desse casal quatro anos incom-

pletos por altura dessa rotura. O pai
tinha acabado de entregar à esposa
o filho que com ele passara dois dias,
como acontecia todas as semanas,
por determinação do tribunal.
Querendo fazer o bonito, e manifestar
diante de mim a sua «generosidade»
paterna, aquele homem perguntou
ao seu rebento, numa generosidade
de todo o tamanho de comover até
à medula: «Filho, que queres que te
ofereça neste Natal? Vens comigo e
compras o que quiseres: uma bicicleta, um computador ou uma consola
sei lá, meu filho, tudo o que quiseres,
prometo que o faço por ti».
O menino, a caminho dos sete anos,
olhou para a mãe, colocando a ponta
do dedinho nos lábios e, depois de
olhar fugidiamente para mim, fixou
os olhos nos olhos do pai e devolveu
com outra pergunta: – «Prometes
mesmo que me dás a prenda que
te pedir?» – «Sim, meu filho, tudo o
que me pedires, uma coisa que tu escolhas, é a tua prenda, e te juro que
podes contar com ela, meu filho». A
mãe aguardava ansiosa que o marido
não negasse a prenda que o filho pediria, e eu aguardava com curiosidade
o que pediria o menino. A resposta
não se fez esperar: «Papá, só quero
uma prenda». – «E então, meu filho,
vá, pede, que desejas?». O pedido

caiu que nem uma bomba: «Papá,
volta para casa, volta para nós».
Não. Confesso que não esperava
aquele desfecho, a mãe estava com
uma enorme cara de espanto e o pai
corou, sim, corou num misto de vergonha e confusão, apercebendo-se
que jamais compraria o coração e o
respeito do filho com coisas materiais
e que a sua presença junto dele era a
prenda viva, carinhosa e terna que ele
esperava e com a qual sonhava desde o momento em que deixou o lar. O
Natal podia acontecer realmente para
aquela família e para aquele menino
parecia tão simples: «Pai, volta para
casa, volta para nós!»
Quantas crianças, moendo o seu coração infantil neste desejo, suspirando pelo Natal junto do pai e da mãe
que deixaram de ver juntos, anos a
fio, por causa de coisas de adultos
que eles não entendem e de que não
têm culpa…
A grande mensagem do Natal é precisamente a descoberta de que só somos felizes quando, como Jesus, nos
entregamos aos outros e descobrimos
que as pessoas valem muito mais do
que os bens materiais, porque todos
somos pobres se o coração humano
se fecha a nós e se nós nos fechamos
ao coração humano.

Hoje os Franciscanos da Primeira Ordem estão presentes na Ilha
Terceira (primitivamente chamada Ilha de Jesus) numa Fraternidade recentemente inaugurada. Aqui
residem três frades que desenvolvem um trabalho de assistência às
demais Ordens de cariz franciscano
presentes nas ilhas.
Sublinha-se nesta assistência a
única comunidade contemplativa
de Irmãs Clarissas na Ilha de São
Miguel e as 16 Fraternidades da
Ordem Franciscana Secular difundidas pelas ilhas da Terceira, São
Miguel e Faial. A Juventude Franciscana de Portugal marca também a
sua presença nas ilhas
Terceira e Faial.

A natural beleza das paisagens açoreanas

Mas o apostolado dos Irmãos Franciscanos não
se restringe a este campo. Uma Paróquia (Santa Luzia) na Ilha Terceira está-lhes igualmente

Que neste Natal, caro leitor e cara leitora, descubras que o principal é Jesus, e Jesus na família contigo.
A tua mesa pode ser modesta e pobre
na noite de Natal. As iguarias e os petiscos podem não estar ao alcance da
tua bolsa, mas a maior iguaria, o maior
banquete, o mais precioso manjar
está ao alcance de todo o homem de
boa vontade no Sacramento da Eucaristia, o Fruto do Ventre Sagrado da
Virgem Santa Maria, que aconteceu
na linda noite de Natal e faz com que
todos os dias sejam Natal no coração
da humanidade.
Feliz aniversário,Jesus.
feliz Natal para ti, meu Imão.
Frei José Dias de Lima, OFM

O Colóquio Sobre o Cristianismo no Japão, procurou
compaginar o Universalismo
Cristão e a Cultura Nipónica.
Apresentamos as suas conclusões certos do interesse
missionário desta iniciativa

ontem e hoje da evangelização
Os Franciscanos estabeleceram-se
em diferentes ilhas ao longo dos
tempos, chegando o arquipélago a
formar uma entidade própria, canonicamente dita «Província».

Não é pecado ter dinheiro, pecado é
fazeres do dinheiro o teu deus, esquecendo a família, os amigos, os pobres
e o principal de tudo e mais importante que tudo: Jesus.

CRISTO NO JAPÃO

Franciscanos nos Açores
A presença dos filhos de São
Francisco nestas ilhas atlânticas remonta à época dos descobrimentos. Diz-se mesmo que
os nomes das ilhas foram atribuídos pelos Franciscanos de
acordo com o calendário litúrgico. Assim, a ilha de Santa Maria,
descoberta no dia 15 de Agosto,
recebeu o nome devido à festa
celebrada neste dia. A ilha de
São Miguel deriva da celebração
da festa dos santos arcanjos, e
nas restantes ilhas passou-se
o mesmo. Quando a descoberta das ilhas sucedeu num dia
que não estava associado a nenhum santo, particularizou-se
um atributo da ilha, por exemplo, o Faial recebe esta designação devido ao enorme matagal
de faias que existia ali

Não se mede pobreza ou riqueza
pela conta do banco, pela marca do
automóvel nem pelo estatuto social e,
quando reduzimos a felicidade ao ter,
não temos tempo, porque perdemos o
tempo a correr atrás do dinheiro e dos
bens materiais.

confiada e daí que todas as dimensões paroquiais, desde a catequese à visita aos
doentes, seja também
um encargo deles.
Além disto têm sob
a sua responsabilidade duas capelanias: a
Casa de Saúde do Espírito Santo e o Lar das
Mónicas. A União Missionária Franciscana constitui outra das tarefas
múltiplas do trio franciscano.
No tempo presente os Irmãos Franciscanos e os Irmãos de São João
de Deus são as únicas comunidades
religiosas masculinas na Ilha Terceira. A boa relação com as freguesias
da Ilha e do Arquipélago faz com
que sejam solicitados para pregações, retiros, confissões e até para
a comemoração do «Dia da Árvore»
promovido pelo Governo da Região
Autónoma dos Açores. Da diáspora
provêm convites de visita e assistência às comunidades portuguesas
migrantes, sobretudo daquelas que
são oriundas dos Açores.
Com um Convento situado em Angra do Heroísmo, os Franciscanos
promovem o acolhimento de tantos
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ANIMAR A MISSÂO
cristãos e não cristãos que ali se
dirigem. O espaço aprazível, junto ao oceano, é um ambiente que
proporciona a reflexão e o encontro
consigo próprio e com Deus.
Uma palavra de gratidão não pode
deixar de ser dirigida ao imenso
número de pessoas que contribuem
para a subsistência dos irmãos frades, tantas têm sido as contribuições que chegam e que possibilitam
a continuidade da nossa presença

Os Animadores Missionários, representando os Institutos «Ad Gentes» presentes em Portugal, realizaram
mais uma Assembleia Anual. Desta vez em Viana do
Castelo
Pág. 6

Frei Luís de Sousa, Frei Mário Jorge e Frei Luís Sabino constituem
esta comunidade. Os três são açoreanos. Jogam em casa, dir-se-á.
Mais irmãos houvesse e certamente maior labor haveria. Oxalá surjam mais vocações na esteira de
São Francisco de Assis e de Santa
Clara de Assis!

Fátima inaugurou uma nova
e moderna igreja dedicada
à Santíssima Trindade. Com
capacidade para 8.760 pessoas sentadas é o quarto maior
templo católico do mundo. Foi
um desafio construí-la

Frei Paulo Ferreira, OFM

SANTÍSSIMA TRINDADE
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BEATO FRANCISCO GÁVEZ

EDITORIAL

missionário entre os doentes
Francisco Gávez,

franciscano, sacerdote, missionário e
mártir, nasceu em Utiel, Espanha, em
1578 no seio de uma família fidalga. Sendo já diácono, ingressou na Ordem dos
Frades Menores, na Província Seráfica
Alcantarina de Valência

N

o dia 30 deste mês de Dezembro a Liturgia celebra a Festa da Sagrada Família. A simplicidade terá sido a característica
dominante da vida de Jesus, Maria e José na
pequena cidade de Nazaré, onde são José
exerceu a profissão de carpinteiro.
Se bem que de descendência ilustre, uma
vez que oriunda do rei David como atesta a
Sagrada Escritura, a Família de Nazaré levava uma vida modesta, no meio dos seus familiares, amigos e vizinhos, constituindo um
lar que não era pobre nem rico, mas onde se
ganhava o pão de cada dia com o suor do
rosto, respeitando as leis sociais e religiosas
do povo.

Tendo já respondido ao chamamento do
Senhor para a Sua Vinha, mas porque a
sua grande paixão era a vida missionária,
abraçou o caminho da evangelização, que o
havia de conduzir à santidade reconhecida
pela Igreja.

Escolheu viver na Ordem Franciscana num
dos seus ramos mais rigorosos, os «alcantarinos», reforma iniciada por São Pedro de
Alcântara. Aqui encontrou certamente um
estilo de vida pobre, austero, penitente e
contemplativo, que também incluía um forte compromisso evangelizador e cumpridor
das obras de misericórdia e caridade para
com os desvalidos. Esta reforma franciscana
forjou homens simples e santos como São
Pascoal Bailão.

Esta nova vocação a que se sentia chamado
era tão forte que não esperou a ordenação
sacerdotal na sua diocese, desejando de
imediato vestir o hábito religioso e ser enviado como verdadeiro apóstolo de Jesus no
seguimento de São Francisco de Assis.

Cheio de grande zelo missionário, ofereceuse para as missões franciscanas e foi enviado para o Extremo Oriente. No decurso para
o seu destino missionário, ficou no México
por cerca de oito anos, daqui passando às
Filipinas.

Entrou na Ordem dos Menores no convento
de João da Ribeira, em Valência, da Província franciscana de São João Baptista, onde
professou a 6 de Maio de 1600, tendo re-

Em Manila permaneceu alguns anos, aprendeu o japonês, trabalhando e convivendo
com japoneses emigrados naquele país. Finalmente, em 1612 chegou ao Japão, onde

No ritmo da oração comunitária na sinagoga,
com os ritos e as numerosas festas religiosas
do judaísmo, a vida de oração da Sagrada
Família era, exteriormente, a de um bom israelita praticante daquela época.
Assim, por detrás da modéstia deste comportamento respeitoso dos usos e costumes
da sua cultura, a Sagrada Família vivia uma
realidade misteriosa, onde apenas o silêncio
e a discrição poderiam assegurar-lhe a serenidade necessária ao desenvolvimento do
plano de Deus, o nascimento do Messias, tão
esperado pelo povo judeu. Serenidade também para zelar pela infância e adolescência
de Jesus, o Cristo Salvador do mundo, até
que Ele alcançasse a plena maturidade de
homem e pudesse iniciar a sua vida pública.
Foi efectivamente na humilde casa de Nazaré que começaram a desenrolar-se, entre os
membros da Sagrada Família, as primeiras
páginas do Novo Testamento, em que «o Verbo fez-se homem e habitou entre nós», por
amor e para salvação de todos.

cebido a ordenação sacerdotal nos fins de
1601 na Ordem Franciscana.

Chegou à Redacção do nosso Jornal o apelo de um leitor que viveu em Moçambique e
que deseja saber notícias de um Senhor
que também lá viveu. Não é costume da
nossa parte divulgar tais pedidos. Porém,
foi aberta uma excepção que esperamos
tenha um final feliz
«Caro senhor Director do Jornal Missões
Franciscanas, vinha pedir para divulgar este
apelo: Procuro saber notícias do senhor
Eng. Bettencourt Venesa Madressilva, ou de sua familia. Residia na Avenida da República, Prédio Fidelidade, 7º andar direito – Maputo (Moçambique).»

O leitor em causa, vive em Leiria e gostava
de saber notícias do referido senhor ou da
sua família. Informou-nos que até 1980 o
escritório ainda se encontrava na referida
direcção. Assim pediu-nos para anunciarmos aqui no jornal. Qualquer informação
pode ser remetida para a redacção do jornal
Missões Franciscanas, em Leiria.

Obrigado pela formação e informação missionária que recebo quando leio o vosso
Jornal Missões Franciscanas. Para todos
vós que trabalhais nas missões e para as
missões vai o meu abraço. Com votos de
Paz e Bem.
Cascais. 26 de Novembro de 2007
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Frei Álvaro Silva, OFM

Caro Frei Vítor Rafael,
É sempre com grande entusiasmo que leio
o Jornal «Missões Franciscanas», assim
que ele me é entregue.
Aprecio todas as notícias e gosto de estar a
par do que vai acontecendo nas Missões
Católicas espalhadas pelo mundo.

Sem outro assunto, apresento votos de Paz
e Bem para todos os missionários franciscanos.
Angra do Heroísmo, 23 Novembro de 2007

Ângela

Está na altura de renovar a vossa
«Missões Franciscanas»
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Em 1614 voltou a Manila, expulso do Japão,
para onde regressou passado pouco tempo.
Disfarçado, continuou a trabalhar com grande zelo apostólico, até que foi denunciado e
condenado a morrer queimado em Yedo (Tóquio) no dia 4 de Dezembro de 1623, sendo
beatificado em 1867 pelo Papa Pio IX.

Juntamente envio cheque, cujo valor se
destina ao pagamento da assinatura do jornal para o ano de 2008.

Frei Vítor Rafael:

Assinatura anual: 5,00 Euros (Oferta
de benfeitor: 10,00 Euros)

€   5,00
€ 10,00
€   0,46

Esta entrega total aos doentes, a ponto de
contrair a mesma doença daqueles a que
por amor a Deus escolhera servir, foi causa
de grande admiração e até de muitas conversões à fé católica entre os japoneses.

Maria Teresa Fagundes

Amigos assinantes

O testemunho de Jesus e de seus pais demonstra, ainda, o imenso resplendor que
pode atingir uma vida familiar comum, vivenciada em Deus, na simplicidade e num grande amor partilhado pelos seus membros.

Assinatura anual
Assinatura benfeitor
Avulso

desenvolveu um curto, mas intenso trabalho
missionário, pregando o Evangelho, traduzindo livros de piedade, tratando de leprosos
e outros doentes, tendo ele próprio sido contaminado com esta enfermidade em Asakusa, onde trabalhava.

Basta preencher o respectivo cheque,
assiná-lo e metê-lo dentro do subscrito
que acompanha o Jornal de Dezembro,
pois não precisa de selo. O envio de
dinheiro (de qualquer importância ou
qualidade) é proibido por lei.

Membro da

Associação de Imprensa
de Inspiração Cristã
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panha sempre o Jornal, e onde vem indicado o nome, número de assinante
endereço e indicação do último pagamento). Havendo alguma correcção a
fazer no nome ou endereço, pedimos
nos comunique.

Quer ser amigo dos
Missionários Franciscanos?

Se pretende enviar por Vale de Correio terá que ir à estação dos CTT da
sua área e enviar, a partir de lá, para:
Missões Franciscanas – Apartado 1021
– 2041-801 LEIRIA.

Junto de seus familiares e amigos, veja
se consegue mais alguns assinantes.
Seria um bom presente de Natal, que
os Missionários agradecem. Se todos
os assinantes pagassem adiantadamente no princípio do ano a sua assinatura, seria uma maneira de minorar
as dívidas do Jornal…

Para melhor localização da sua assinatura faça acompanhar o cheque ou
vale do correio com o seu número de
assinante (o ideal seria enviar também
a chamada «folha de rosto», que acom-

Se pretende pagar por transferência
bancária, pode fazê-lo para o seguinte
NIB do BPI: 0010 0000 26140490001
17. Depois basta remeter-nos o talão
comprovativo da transacção. Gratos.
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De novo na guiné-Bissau

Presentes
Solidários

velhos missionários procuram novas missões
çou a germinar aos vinte e dois
anos de idade.
Apanhado por Cristo e São Francisco quando frequentava o 2º.
ano da licenciatura em Medicina, na Universidade em Lisboa,
ainda antes de terminar o curso
«fez-se franciscano».
Concluída a Licenciatura em
1986, já a pensar numa experiência missionária fez uma pósgraduação em Medicina Tropical
e em 1989 seguiu para a GuinéBissau a «apalpar o terreno»…
Voltaria a Portugal um ano deFrei Vítor Henriques
pois, para concluir o Curso de
O nosso Jornal, no mês passado,
Teologia e ser ordenado sacerdote
já deu esta notícia, mas pensamos
franciscano, que ocorreria em Juque o acontecimento merece mais
lho der 1996, regressando de imerelevo. Eles já lá estiveram, mas o
diato para o seu «campo de acção»
bichinho missionário estava dentro
– o Hospital ou Leprosaria da Missão
deles e por isso quiseram voltar…
Franciscana de Cumura -, onde pere novamente para a Guiné-Bissau
maneceu quatro anos, como médico
e sacerdote missionário.
Um já seguiu em fins de Setembro: o
Frei José do Casal Martins. O outro
Sempre desejoso de dar o melhor
– Frei Victor Farinha Henriques – reda sua vida em favor dos outros, regressou agora no dia 23 de Novemgressou a Portugal, exercendo a sua
bro. Um e outro querem continuar
profissão como médico no Hospital
a partilhar a sua vida em favor dos
Distrital de Torres Vedras, concluin“mais pobres”, em ambientes a que
do assim com grande brilhantismo a
já estão habituados.
especialidade de Medicina Interna.

FREI VICTOR MANUEL ALVES
FARINHA HENRIQUES
É um caso especial de uma vocação
franciscana e missionária que come-

E lá voltou ele agora, radiante da
vida e mais rico também em conhecimentos de medicina, porque, como
afirmava há tempos numa entrevista,
a sua missão é «servir Jesus Cristo
nos pobres deste mundo, nos doen-

tes com lepra, SIDA…, naqueles que
são abandonados pelos poderosos
desta terra».
Vai ficar como principal responsável
do Hospital de Cumura.

FREI JOSÉ DO CASAL MARTINS
A «história» do Frei Casal Martins
é diferente da do Frei Victor Henriques. É que Deus serve-se de muitos
meios para indicar o caminho certo
que cada um deve trilhar na vida.
No lar onde nasceu, em Forjães, o
Frei Casal Martins bebeu com seus
15 irmãos(!) o «leite da fé» e entre
eles surgiram outros chamamentos
para servir a Deus na vida religiosa
e missionária.

de Varatojo, servindo os povos desta
região sempre que solicitado.
A verdade, porém, é que também
dentro dele o tal «bichinho missionário» continuava a «roer»… Por
isso, em fins de Setembro, lá seguiu
novamente para o seu campo de
acção na Guiné-Bissau, agora não
no norte, mas mais para o sul, mais
concretamente no sudoeste daquele
país, ficando a trabalhar na Missão
de Caboxanque.
A ambos estes «novos missionários», o «Missões Franciscanas»
augura fecundo apostolado e deles
espera, de quando em vez, notícias a
dar novas da vida das comunidades
a que presidem.

Existe um presente para cada
país lusófono:

Passados anos, também ele
quis experimentar outra forma de
servir o Senhor em terras mais
distantes. E voou para a GuinéBissau e por lá andou durante 26
anos e alguns meses, deixando a
sua marca missionária particularmente na zona de Canchungo.

Frei José do Casal Martins

Breves apontamentos de formação missionária
A partir dos conteúdos
bíblicos, a acção divina
de «enviar» tem diversos modos de se concretizar. A sua fonte é trinitária: o Pai, como fonte
da missão, pelo Filho, no
Espírito Santo. É a missão que Jesus realiza e
comunica à sua Igreja a
partir do mistério da Encarnação e da Redenção,
para a salvação plena da
Humanidade.

Deus
Origem e Fonte da Missão
Costumamos ouvir falar de «missão» e «evangelização». São termos que se usam indistintamente,
embora os conceitos que encerram
sejam diferentes. Assim, a «missão» é o acto (divino ou eclesial)
de enviar alguém com uma determinada missão.
No Novo Testamento, os termos
«enviar» e «evangelizar» são empregues como verbos, como podemos ver em São Lucas 4,18. Só
muito mais tarde o termo «missão» foi usado como substantivo.
Foi no séc. XVI, com Santo Inácio,
grande missionário do Oriente. O
mesmo aconteceu quando se fundou a «Propaganda Fidei» no séc.
XVII. Mais tarde, já no séc. XIX,
a palavra «missão» é usada como
termo de reflexão teológica. É de
facto o «século de ouro» da «Propaganda Fidei» em que surgiram
muitos institutos missionários ad
Gentes.

A missão de Jesus,
o Filho de Deus
Jesus é o enviado e consagrado
pelo Pai sob a acção do Espírito
Santo: «O Espírito de Senhor está
sobre Mim, porque Me ungiu, para
anunciar a Boa Nova» (Lc. 4, 18).
Esta missão é fruto do amor do Pai
para salvação de todos. Esta mesma missão, recebida por Jesus, é a
que Ele deixa à sua Igreja: «Assim
como o Pai me enviou, também Eu
vos envio a vós» (Jo. 20, 21).
Também se pode ver a missão de
uma forma integral, isto é, Deus
manifesta-se em toda a criação e
caminhamos para que um dia Cristo seja tudo em todos. É a missão
salvífica universal. Cada homem
tem uma missão concreta a realizar e Deus elege alguns e os envia
para que vão transmitindo os planos de salvação de Deus.
A missão tem vários momentos: o
envio, a evangelização, a reflexão
teológica, a programação pastoral,
a vivência espiritual, etc.

Conteúdos doutrinais
da Missão
Se queremos estudar e aprofundar
«o conceito de missão» a partir da
realidade salvífica de Jesus, temos
que ter em conta estes passos:
quem envia, o que é a missão,
isto é, a sua natureza, qual o seu
objectivo e como concretizá-lo, ou
seja, a metodologia da acção pastoral, quem são os enviados e a
sua vivência espiritual.
Antes de mais, a missão é uma
realidade salvífica revelada em

Existem sete presentes diferentes, e o comprador escolhe
um ou mais de cada um deles e
oferece em nome de um amigo,
familiar ou colega de trabalho
– quem dá, dá a duplicar: ao
seu amigo e à família do país
em causa. Em 2006, 1400 famílias receberam um presente
que lhes mudou a vida!

Frei Marques de Castro, OFM

Após o currículo normal de qualquer candidato à vida franciscana, uma vez ordenado sacerdote
em 1965, colaborou em actividades paroquiais na região de
Lisboa.

Regressou a Portugal, ficou integrado na fraternidade franciscana

A Fundação Evangelização e
Culturas (FEC) repete a Campanha de Natal Presentes
Solidários que tem como objectivo contribuir para o desenvolvimento dos países de
expressão portuguesa. São
presentes destinados às comunidades mais carenciadas e
que visam melhorar a sua qualidade de vida.

Cristo e enquadrada numa perspectiva trinitária de Deus-amor,
no mistério pascal de Jesus, com o
dinamismo do Espírito Santo que
dá sentido ao mistério da Igreja e
por sua vez ao homem.
Não se pode esquecer a atitude
interior do Apóstolo, ou melhor, a
sua dimensão espiritual. Para completar esta reflexão seria oportuno
consultar um dicionário de missionologia e de evangelização, onde
este tema é estudado.

•

Moçambique – Um Jogo
de Panelas – 9, 00 €

•

Cabo Verde – três Livros
Escolares – 6, 00 €

•

Guiné-Bissau – vinte e
quatro Tijolos – 18, 00 €

•

Timor-Leste – Um Kit de
Higiene – 16, 00 €

•

São Tomé e Príncipe – Uma
Bata Escolar – 8, 00 €

•

Brasil – Um Depósito de
Água – 24, 00 €

•

Angola – Uma Caixa de
Costura – 22, 00 €

Com esta Campanha há contributos concretos para transformar a vida de inúmeras pessoas que vivem em situações
precárias nos países de língua
portuguesa. A Fundação Evangelização e Culturas assegura que uma família realmente
carenciada irá receber o presente escolhido, enquanto o
amigo, familiar ou colega de
trabalho irá receber um postal
personalizado, assinado por
quem ofereceu.
Como encomendar um Presente Solidário? Simples: basta ir
ao site www.fecongd.net

Frei Vítor Rafael, OFM

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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Kanimambo

áfrica

Um parceiro estratégico
«Cada uma [das comunidades
humanas] tem a sua própria história e a sua própria cultura: desejo que [todas] possam viver e
progredir em liberdade e respeitando a verdade da sua história.
Porque tal é a medida do bem
comum de cada uma delas».
João Paulo II, Assembleia Geral da ONU,

mas não devemos minimizar o
impulso que a iniciativa recebeu
de Portugal, a quem coube encabeçar esforços para que o diálogo
de topo entre os dois continentes
pudesse ser retomado. Quais são
pois as motivações essenciais que
se encontram na base do nosso
empenho em levar por diante a realização desta Cimeira?

Irmãos

António Monteiro,

embaixador

Nova Iorque, 2.Out/.1979

Nos últimos anos, África tem estado no centro de inúmeros projectos e iniciativas, tanto a nível
internacional como europeu. É
hoje em dia praticamente incontestável que o continente africano,
com todos os problemas, ameaças e oportunidades que, em simultâneo, encerra, não só merece uma atenção prioritária, como
tem vindo a ser alvo de acções
concretas que visam transformar,
a curto prazo, as palavras em actos. A União Europeia, e países
europeus individualmente, têm-se
vindo a destacar como um dos
principais impulsionadores deste
sobressalto em torno de África.
Isso não basta, contudo, para se
poder afirmar a existência de uma
verdadeira política africana a 27,
que responda às necessidades e
potencialidades de África nesta
era de globalização.
É a constatação dessa realidade
que leva todos os parceiros europeus a concordarem na necessidade de um novo ponto de partida
para o relacionamento com África.
Essa vontade, várias vezes manifestada, colide porém com o facto
de assistirmos há anos ao congelamento do diálogo político euroafricano ao mais alto nível.

BOLSAS DE ESTUDO 2007/2008

A Cimeira UE-África, que a Presidência Portuguesa da EU organiza
em Lisboa, a 8 e 9 de Dezembro
próximos, procura precisamente
ultrapassar essa discrepância.
Corresponde, em primeiro lugar,
a um interesse comum europeu;

Desde logo uma ideia de continuidade. Foi de Portugal que partiu a
ideia de elevar o diálogo político
euro-africano a um novo patamar,
através de uma Cimeira que reunisse os Chefes de Estado e de
Governo dos dois continentes. E
foi também sob Presidência Portuguesa que, depois de a ideia por
nós lançada ter feito o seu caminho, se concretizou a primeira Cimeira União Europeia-África, em
Abril de 2000, na cidade do Cairo, onde ficou também decidida
a realização da segunda cimeira,
justamente atribuída a Lisboa, em
2003. Foi ainda, em larga medida,
a presença de Portugal no primeiro “trio de Presidências” instaurado na União Europeia - a par da
Alemanha e da Eslovénia - que
contribuiu para a unanimidade registada no que respeita à inclusão
do diálogo político com África no
programa comum.
Por outro lado, a obrigatoriedade
de agir. O impasse dos últimos
sete anos acabou por esbater os
resultados positivos alcançados
no Cairo e impedir, em grande
parte, a sua execução prática.
Progressivamente essa inacção
foi sendo considerada, quer do
lado europeu como do africano,
como inconveniente, apesar de
entretanto se terem desenvolvido iniciativas conjuntas pontuais
de relevo. Em simultâneo, foi-se
consolidando a convicção de que
uma visão conjunta dos interesses
e responsabilidades mútuas é essencial para que as oportunidades
de benefício recíproco se sobre-

ponham às ameaças e perigos de
um relacionamento desigual.
E, finalmente, o sentido de urgência. A maior atenção ao continente
africano que se foi generalizando
da parte europeia foi também resultado de uma “competição externa” em África. A presença de
novos actores – como a China
principalmente, Índia, os Estados
do Golfo ou o Brasil – passaram a
representar alternativas válidas às
ligações privilegiadas que a Europa sempre manteve com África.
É evidente que, nessa competição,
continuamos na Europa a dispor
de trunfos consideráveis, de natureza histórica, geográfica e política. O passado comum e os laços
por ele forjados com o continente
africano tornam-nos “parceiros antigos num novo contexto mundial”.
Mas, se pretendermos rentabilizar
e valorizar esse contexto, teremos
de adoptar um novo quadro estratégico e nele desenvolver o nosso
relacionamento.
Todos estes pontos espelham bem
o novo paradigma de cooperação
entre a Europa e África que deveremos construir: uma parceria baseada na igualdade, assim como
nos valores e interesses mútuos.
Será, assim, este desígnio - como
moldar um relacionamento assente num passado comum e virado
para um futuro partilhado – que
presidirá à agenda do futuro diálogo político euro-africano, de que a
próxima Cimeira constituirá o ponto de partida.

É com muita alegria que me
dirijo ao Procurador Nacional da União Missionária
Franciscana, Frei Vítor Rafael, bem como aos seus colaboradores na difusão do jornal «Missões Franciscanas»
e aos benfeitores da UMF
que participam nesta acção
missionária através da ajuda espiritual e material. As
minhas saudações fraternas
são extensivas a todos os
leitores do Jornal
Em primeiro lugar gostaria de
agradecer à UMF por ter aceite
o meu pedido e por ter ajudado na recuperação da casa da
mamã. Também gostaria de
agradecer aos benfeitores que
de coração aberto continuam a
ajudar a UMF nos seus Projectos Missionários.
Em relação ao dinheiro recebido, tenho a dizer, em poucas
palavras, que o mesmo foi aplicado no projecto de reabilitação
da habitação que estava muito
degradada, pois encontravase em más condições. Graças
a essa ajuda, foi pintada por
dentro e por fora e agora ficou
com outra apresentação. Também foi reparado o sistema de
canalização e feita a substituição de diferentes acessórios na
cozinha e casa de banho.

Porém, com a subida dos preços
dos materiais, particularmente do cimento, não foi possível
adquiri-los nas quantidades desejadas. Mesmo assim, todo o
trabalho foi realizado e agora
temos uma casinha reabilitada,
graças a todos vós. Um «muito
obrigado» do fundo do coração.
Como se diz aqui na nossa língua, «Khanimanbu» para todos
vós que de boa vontade, sem
mencionar os nomes, contribuístes para que este projecto se
concfretizasse.
Os meus pais estão felizes e
agradecem também.
Espero que este exemplo de
ajuda se estenda a outros irmãos que de vós se aproximem,
pedindo colaboração.
Que a graça de Deus Pai, o
amor de Jesus Cristo e a acção
de Espírito Santo vos ajudem e
orientem no trabalho de animação missionária e que estejam
sempre convosco. Bem hajam.
Paz e Bem.
Frei Lameque Michangula, OFM

A União Missionária Franciscana
vem dar a conhecer o resultado da campanha «Pão dos
Pobres para as Missões», levada a cabo este ano, desde Junho até ao presente.
Entendemos não ser oportuno apresentar os nomes
dos dadores até porque muitos pediram anonimato.
Assim, o total foi de 5.894,00 € (cinco mil e oitocentos
e noventa e quatro euros). Parte desta quantia já seguiu para os diversos projectos de apoio, sobretudo a
crianças e idosos em Moçambique, Guiné-Bissau e Colômbia.
Gratos pela vossa generosidade, aproveitamos para
desejar um Feliz e Santo Natal 2007. Paz e Bem.

«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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Colóquio sobre o Cristianismo no Japão

O Universalismo Cristão e Cultura Nipónica
O Colóquio Cristianismo no Japão, Universalismo Cristão e Cultura Nipónica decorreu em Fátima
de 17 a 18 de Novembro de 2007.
Mais de 130 pessoas seguiram,
com muito interesse, a exposição
sobre o Japão, as várias conferências e painéis; participaram
na Eucaristia evocativa dos Mártires do Japão e de encerramento; e vibraram, na noite cultural,
com a demonstração de karatedo Shotokai e música tradicional
japonesa. Apresentamos as suas
conclusões
Os conferencistas ajudaram-nos a
conhecer melhor a cultura e as tradições religiosas do Japão, nomeadamente a matriz cultural xintoísta que
está subjacente a toda a vida social,
religiosa e política da sociedade nipónica. Também não foi esquecida
a influência do budismo na configuração do tecido social e religioso japonês.
O Colóquio pretendia perceber porque é que, após cinco séculos de
presença cristã e de tanto investi-

mento a nível de recursos humanos
e materiais, o cristianismo continua
a ser uma religião tão minoritária. As
razões são várias, mas constatouse que o «niponismo» é como que
uma forma de religiosidade diluída
e ancestral que permeia toda a vida
japonesa e defende a especificidade daquele povo. Esta exprime-se
numa homogeneização cultural e religiosa que colide com a mensagem
de universalismo que caracteriza a
fé cristã.
O cristianismo foi introduzido no
Japão por São Francisco Xavier no
século XVI e teve, devido a circunstâncias históricas propícias, uma rápida expansão. O Século Cristão no
Japão (1549-1639) teve uma grande
influência na arte e na educação e
floresceu num glorioso testemunho
de mártires, dos quais 188 serão beatificados no próximo dia 24 de Novembro em Nagazaki.
Hoje, a presença cristã é numericamente insignificante (1% da população), mas tem um peso relevante,
principalmente na área do ensino e

da acção social. A partir dos anos
1990, intensificou-se a migração
para o Japão e hoje estima-se que os
estrangeiros católicos sejam mais de
500 mil, ou seja, mais do que os de
origem japonesa, cerca de 450 mil. A
presença de brasileiros e filipinos e o
seu acompanhamento pastoral é um
desafio novo à Igreja do Japão.
O futuro do cristianismo no Japão
passará por uma presença mais de
«fermento» do que de «massa».
Para que isso possa acontecer, foram salientados três atitudes: fidelidade ao Reino de Deus testemunhada por uma coerência de vida cristã,
a inculturação da fé e o diálogo.
A comunidade local é o sujeito da inculturação da fé cristã. A dignidade
da pessoa humana, o horizonte da
vida eterna, a fraternidade universal
e a presença profética em favor da
paz e da justiça devem encontrar
uma expressão eclesial nipónica de
viver a fé cristã.
O diálogo inter-religioso requer uma
atitude de respeito, despojamento

e abertura ao outro. Para descobrir
Cristo, Caminho, Verdade e Vida,
precisamos de entrar em diálogo
com outros caminhos religiosos no
qual o Espírito de Deus continua a
semear bem, paz, amor, verdade,
espiritualidade...
Os Missionários do Verbo Divino e
as Servas Missionárias do Espírito
Santo, a celebrar cem anos de presença no Japão, aceitam o desafio

de continuarem a servir o povo japonês, dando testemunho do diálogo
profético.
Os organizadores (Missionários do
Verbo Divino e Centro Histórico de
Além-Mar) prometem publicar os
textos de todas as intervenções para
facultar a um público mais vasto a
riquíssima temática tratada neste
Colóquio e satisfazer o desejo manifestado pelos participantes.

OS FRANCISCANOS ENTRE AS TRIBOS DA íNDIA
os pobres em espírito
porque é deles o Reino de Deus».

N

o nordeste da Índia vivem
ainda muitas tribos antigas.
São minorias étnicas emigradas, normalmente pobres e reprimidas pelos
poderes centrais. São mesmo estas
tribos que acolhem melhor a mensagem evangélica. Conservando os
seus valores tradicionais, representam o futuro do cristianismo na Ásia
Visitando as aldeias mais tradicionais
e longínquas do nordeste da Índia,
compreende-se a profundidade da
solene afirmação de Jesus: «Felizes

Nestas regiões antigas, hoje organizadas
em vários Estados
situados entre o Bangladesh, a China e
Myanmar, vivem ainda
muitas tribos antigas
que falam mais de 415
línguas diferentes. Os
Bodos e os Garos representam as tribos
principais, mas todas
vivem em condições
de grande marginalização. As famílias
vivem normalmente nas montanhas,
onde faltam os serviços primários
(água, luz, estradas…), não têm assistência médica nem estabelecimentos
de ensino para a educação da juventude. É entre as populações mais pobres
que muitas vezes a subnutrição e a
malária fazem dezenas e dezenas de
mortos. Outras regiões ainda sofrem
por causa do terrorismo e de movimentos de insurreição, o que acontece
com mais frequência em zonas fronteiriças. Por isso, há muitos postos de
controlo e não é fácil aí chegar.

São exactamente estas populações
tribais que proporcionam um acolhimento inesperadamente aberto e cordial, são elas que conservam até hoje
tantos valores humanos e tradicionais
muito perto dos valores difundidos pelo
cristianismo e são mesmo estas tribos
que melhor acolhem o que diz respeito
à mensagem evangélica. Aqui a Igreja
é ainda muito jovem e está em rápida
expansão. Só na região dos Guwahati,
que é a capital do estado de Assam,
em poucos anos os cristãos aumentaram cinco vezes mais e assim de uma
só vez foram criadas quatro dioceses.
Em seu redor aldeias inteiras abraçaram o cristianismo e cada vez mais se
encontram vocações locais ao sacerdócio e à vida consagrada.
Na realidade trata-se de um fenómeno
que ultrapassa o território da Índia e
que caracteriza toda a região asiática
que se situa a sul da China. Quer no
nordeste da Índia, quer no norte de
Myamar, Tailândia, Laos, Vietname,
existem tribos antigas, vulgarmente designadas por «aborígenes»ou
«montagnards», que se tornaram minorias étnicas ignoradas, muitas vezes pobres, reprimidas pelos poderes
centrais, onde os valores evangélicos
encontram um terreno fértil e de bom
acolhimento, representando assim realisticamente o futuro do cristianismo
na Ásia.
É ao encontro destas populações que
os Missionários Franciscanos estão a
ir, para viver com eles a solidariedade
humana e a esperança construtora de
um futuro melhor. Valorizando quanto
de bom já existe nas culturas tradicionais e oferecendo aos jovens uma via
para um futuro melhor, os Fardes são
muito bem acolhidos e apoiados nestas suas actividades.

Nas «tribos» ensina-se, oralmente, muitos valores humanos tradicionais

No nordeste da Índia, a Província
Franciscana abriu já duas comunida-

des, ambas dedicadas
ao ensino para os mais
novos.
No norte de Guwahati
situa-se a «Escola de
Santo António de Lisboa», no bairro de Kamrup, perto do grande
rio Bramaputura. A
segunda comunidade
franciscana situa-se
na promissora diocese de Bongaigaon, na
localidade de Salbari,
no centro de outras povoações tradicionais, onde os Frades têm a «Escola
de Santa Clara»e a Paróquia. Nestas
duas missões os Irmãos trabalham em
estreita colaboração com religiosas da
Família Franciscana, as quais alargam
o âmbito do seu serviço, prestando
cuidados e em contactos directos com
as famílias. Nestas povoações construiu-se a clássica estrutura missionária, que desde os finais do século XIX
era formada pela escola, pelo hospital
e pela igreja.
Iniciar a missão com a escola é muito
importante nesta região, pois a educação dos filhos é a primeira preocupação das famílias e depois, através
das crianças, é mais fácil chegar a um
relacionamento com os pais. Trata-se
de escolas privadas, onde se ensina
segundo os programas do governo,
mas sem qualquer apoio económico. Elas primam pela qualidade da
educação e do ensino ministrado. As
classes estão completamente cheias
e torna-se necessário construir continuamente novas salas de aula. À escola dos franciscanos vão todos, os
filhos da população local não tribal, os
chamados «assamese», os filhos das
famílias das montanhas vizinhas, para
os quais se teve que providenciar alojamento para facilitar a frequência das
aulas, e também os filhos das castas

hindus. Todos encontram na escola
dos missionários a melhor educação,
formação e ensino para os seus filhos.
E os frades oferecem também educação religiosa cristã e hindu às crianças.
Ensinam a todos os alunos o Pai Nosso e a oração atribuída a São Francisco de Assis, por serem consideradas
orações universalmente aceites.
Para os Frades Menores da Índia estas duas presenças representam também um sinal de esperança para o seu
futuro. Destas populações já estão a
surgir novas vocações e, devido às
suas características culturais, é muito
fácil aqui constituir uma «Fraternidade
contemplativa em Missão», como o
Ministro Geral refere frequentemente.
Na realidade, o objectivo destas duas
Fraternidades é o de viver antes de
tudo «uma Fraternidade em Missão»
e ao mesmo tempo educar os filhos
das famílias daquelas tribos, dar-lhes
a oportunidade de uma adequada formação humana e cultural e poder entrar assim nas suas vidas e promover
os valores evangélicos, segundo São
Francisco de Assis, da proximidade,
das boas relações interpessoais, do
acolhimento e do serviço.
Texto de Vincenzo Brocanelli OFM
Tradução: Frei Álvaro Silva,OFM
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FRANCISCANOS PRESENTES NA ASSEMBLEIA DO «ANIMAG» EM VIANA DO CASTELO

Rasgar novos horizontes à Missão
Cerca de cinquenta Animadores
Missionários pertencentes a 20
Institutos «Ad Gentes» (ANIMAG) realizaram, de 20 a 23 de
Novembro, o seu Encontro /Assembleia Anual no Centro Paulo
VI, em Darque, Diocese de Viana
do Castelo
Vindos de todo o país, avaliaram
os compromissos do ano de pastoral, realizaram eleições, apostaram
na formação e tentaram conhecer
um pouco melhor a realidade da
Diocese que os acolheu, programaram as iniciativas missionárias
conjuntas para o novo ano.
«Portugal, vive a Missão, rasga
horizontes» foi o tema geral do
Encontro, o mesmo tema que vai
congregar Portugal inteiro em Fátima, em Setembro de 2008, por
ocasião do Congresso Nacional
Missionário. A manhã do dia 21 foi
de formação, com uma conferência do teólogo João Duque, leigo
desta Diocese que é Professor de
Teologia na Universidade Católica
em Braga e no Porto. Falou das
características religiosas de Portu-

gal e da sua tradição missionária,
apontando alguns desafios de futuro. Depois, o Padre Manuel Durães Barbosa, director das Obras
Missionárias Pontifícias, apresentou aos Animadores Missionários o
projecto do Congresso 2008 e proporcionou um tempo de debate sobre a caminhada a realizar até lá.
Os Superiores Provinciais e as
Provinciais dos Institutos Missionários ali representados vieram a
Darque para falarem da Missão
conjunta que se faz em Portugal e
para se comprometerem a apoiar
as Semanas Missionárias e outros
eventos. Também confirmaram o
total apoio à organização e realização conjunta da Peregrinação a
Fátima, a 6 de Julho de 2008, bem
como apostaram num empenho
reforçado na preparação do Congresso Missionário.
Dia 22 foi de conhecimento da Diocese, para imersão na realidade
eclesial e cultural, com um passeio
até Monção, onde os Animadores
Missionários foram recebidos pelo
Presidente da Câmara. O autarca

P rojectos M issionários

da

apresentou o município e disponibilizou um autocarro que percorreu
o concelho, dando a conhecer a
terra com o seu ex-libris, o vinho
Alvarinho. O ponto alto desta visita ao Alto Minho foi proporcionado
pelo Padre Américo Alves e as
comissões de fábrica da Barbeita
e de Merufe. Os Missionários puderam visitar a Igreja Paroquial de
Barbeita e o Centro Social, onde
foi oferecido um almoço e um jantar, tendo ainda oportunidade de
visitar a Provam, empresa local
que comercializa o Alvarinho.
O dia 23 proporcionou uma avaliação de todo o trabalho missionário conjunto, realizado em todo o
Portugal, onde foram destacadas
as Semanas Missionárias de Boticas (Vila Real), Vilar de Andorinho
(Porto), Anadia (Aveiro) e Silves
(Algarve), estando a iniciar-se uma
em Óbidos (Lisboa).
A manhã final foi confiada a Dom
José Pedreira, Bispo de Viana do
Castelo, que abordou o tema «Diocese de Viana, vive a Missão».
Partiu de dois documentos dio-

Foram muitos os que se encontraram nesta assembleia missionária

cesanos, os 25 anos da Diocese
(2002) e «Exortação pós-Sinodal»
(2005), para dali destacar as referências à dimensão missionária.
Lembrou que Viana do Castelo
é generosa com a Missão, quer
nas vocações, quer nos apoios
financeiros, não só no Dia Mundial das Missões, mas também
nas Renúncias Quaresmais. Dom
José prometeu mobilizar a Diocese
para uma participação efectiva no
Congresso Nacional Missionário e
mostrou-se feliz com a disponibilidade do ANIMAG para organizar
Semanas Conjuntas em Viana do
Castelo.

Na Eucaristia de Encerramento,
foi evocada a Idalina Gomes, leiga
missionária morta em Moçambique durante a Assembleia Anual
dos ANIMAG 2006, o que permitira
a participação de todos no funeral
realizado em Aguiar da Beira.
O Padre José Luís Pimenta, Verbita, foi reeleito como presidente dos
Animadores Missionários Ad Gentes (ANIMAG) e apontou as baterias dos Animadores Missionários
para o grande evento da Igreja
Portuguesa em 2008, o Congresso
Nacional Missionário.
Tony Neves, CSSp

O rdem F ranciscana

A China à nossa espera...

Apresentamos e divulgamos para conhecimetno dos nossos leitores dois
Projectos que a Ordem Franciscana
está a concretizar na China. São situações de “Missão ad Gentes” que merecem a nossa atenção

SÃO FRANCISCO E A IGREJA
Carlos Amigo Vallejo, franciscano, Cardeal de Sevilha, oferece-nos um itinrário através do qual descobrimos a Igreja
tal como nos aparece nos Escritos de São Francisco: uma
comunidade de irmãos chamados por Cristo que vive da Palavra de Deus, em comunhão fraterna, dando testemunho
do Senhor ressuscitado.

Leprosaria em Shangluo (Shaanxi)
A lepra ainda não desapareceu nas nossas
sociedades modernas, sendo uma triste
realidade em muitas regiões do mundo.
Um dos países mais atingidos é a China,
onde são bastantes os casos de lepra,
sobretudo nas zonas mais isoladas e pobres das pequenas povoações do campo.
Muitos são aqueles, inclusive jovens, que
ainda são contaminados por esta terrível
doença. Na região de Shaanxi, em Shangulo, os Frades tomaram ao seu cuidado
um velho hospital para leprosos e transformaram-no completamente, dele fazendo um centro que é modelo na zona e
aí tratam e curam, entre velhos e jovens
(pois a lepra tem cura), cerca de oitenta
doentes que ali se hospedam. A presença dos frades e de outros voluntários que
com eles trabalham dá conforto àquelas
pessoas enfermas, desgastadas pela doença e rejeitadas pelos homens, mostrando-lhes que Deus as ama na condição em
que se encontram.
Perto da leprosaria nasceu também, em
colaboração com as autoridades civis, um
centro para os doentes do HIV, que é gerido igualmente pelos frades franciscanos.

A «missão» do cuidado e da atenção

A Odem, através do sector das Missões,
ajuda ao seu funcionamento e por ano necessita de 45.000 euros para a leprosaria
e 50.000 euros para o centro dos doentes
do HIV.
Infantário para crianças
em Feengxiang
Na povoação de Feengxiang, na província
de Shaanxi, vivem muitas crianças pobres, que são deixadas sozinhas em casa,
entregues a si mesmas, enquanto os pais
têm de ir trabalhar para longe. O pároco
do lugar, que é franciscano, tem o projecto de construir um infantário para estes
meninos com o consentimento das autoridades locais.
Se a China está a viver uma explosão económica, por outro lado as regiões pobres
ficam sempre mais isoladas e atingidas
pela pobreza. A primeira forma de desenvolvimetno é ajudar na educação das
novas gerações. A obra dos Frades Menores é a única que pode oferecer um futuro mais risonho às crianças. A Ordem vai
gastar na construção da sede do infantário 55.000 euros. O seu futuro apetrechamento e material mobiliário custará cerca
de 15.000 euros.
Estes trabalhos da Ordem Francicana nesta região do mundo demonstram que há
uma certa abertura das autoridades chinesas aos projectos dos Francicanos na
China.

SÃO FRANCISCO E TU
Mais uma obra de José António Merino que a Editorial Franciscana publica. Nesta obra, o autor tenta expor alguns aspectos humanos e religiosos de Francisco para que o leitor se confronte com eles. Confrontar-se com Francisco, é
espelhar-se na sua utopia humana na qual todos nós nos
gostaríamos de transformar.

FRANCISCO DE ASSIS
ITINERÁRIO ESPIRITUAL – PROBLEMAS E PERSPECTIVAS

O autor não pretende apresentar nem um tratado espiritual
nem uma biografia, tocando, antes, no que está na base
de uma coisa e outra. Pretende responder a uma pergunta
iniludível: Como é que Francisco se fez pessoa e cristão. O
que pretende mesmo, como diz o subtítulo, é levantar problemas e sugerir perspectivas.

ESPLENDOR DA GLÓRIA DE DEUS
MEDITAÇÕES PARA O ANO LITÚRGICO

Reflexões profundas e muito acessíveis de Bento XVI sobre
os grandes temas da fé, ao ritmo do ano litúrgico. A maior
parte delas são do tempo em que era Arcebispo de Munique e outras do tempo em foi Prefeito da Congregação para
doutrina da Fé.

A BÍBLIA – O LIVRO DOS LIVROS II
COMENTÁRIOS AO NOVO TESTAMENTO

É o segundo volume do grande estudo sobre a Bíblia de Frei
Joaquim Carreira das Neves. O primeiro volume, Comentários ao Antigo Testamento, saiu em Abril. O texto corresponde na sua grande parte à obra publicada pelo semanário
Expresso. Neste volume, o autor faz uma apreciação crítica
à obra de Bento XVI, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, São
Paulo e o Apocalipse são os grandes temas tratados.
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O C u lto C ató l i c o

e a assistência à juventude
Deus sempre foi objecto e fundamento da crença. O culto religioso é uma homenagem à glória
divina, no qual todos devemos participar. Em
face disto, por que razão a grande maioria dos
jovens que frequentaram a catequese não se vê
nos actos de culto? É um tema demasiado subjectivo que na hora presente requer uma explicação
consciente
O desinteresse, a inconsciência, o materialismo instalaram-se na sociedade e desviam uma grande parte
da juventude da prática religiosa. Neste mundo materialista, não é de admirar que, sem uma fé bem alicerçada e interiorizada, um jovem no começo da vida
se deixe infectar pelo vírus da descrença. No entanto,
com frequência se afirma que há um recrudescimento
do fervor religioso, com as grandes religiões a verem o
número de seus fiéis a aumentar. O aumento inusitado
dos peregrinos de todo o mundo em Jerusalém, como
em Fátima, a assistir às cerimónias festivas, é a prova
disso. Ora, se o espírito religioso no mundo aumenta,
por que se não nota a sua repercussão na assistência
da juventude às cerimónias cultuais?
É imperioso que todos entendam as razões por que se
acredita, como se acredita, e explicar que a fé não se
resume a palavras. Há que partilhar experiências, esclarecer diferenças, etc. Será que o complexo milagre
da criação da vida humana foi obra do acaso? Quanto
mais descobertas se vão operando, mais admiração se
vai tendo pelas maravilhas da criação. Para estimular
a prática do testemunho de Deus, há que ir ao fundo
da questão, cujo cerne se encontra no Sermão da Montanha (Mt. 5-7), nas Bem-Aventuranças. Toda a vida é
um culto, um sacerdócio, e o universo uma harmonia

divina, exigindo que todos vibremos em uníssono. Baptizados e integrados na família
cristã, como filhos de Deus,
todos somos responsáveis
pelo aumento da mesma.
Nos dias de hoje, a liturgia
designa uma das dimensões
da missão da Igreja: a celebração dos mistérios de CrisMário Carapinha
to nas comunidades cristãs.
A celebração tem por núcleo
os sacramentos, nos quais a realidade espiritual se exprime através de sinais sensíveis. É neste sentido que
na liturgia da Igreja se fala das relações entre liturgia
e evangelização. Perante a maré crescente de jovens
cristãos não participantes nos actos de culto, precisamos de analisar a eficácia dos percursos de iniciação
actuais.
Deus é objecto e fundamento da crença. O grande problema dos homens é que começam a esquivar-se ao
convívio religioso, porque na altura da catequese não
interiorizaram o bem que lhes faz e quanto necessitam de conhecer Deus. Revestindo o crente o artifício
da crença, compete-lhe explicar-se. A importância na
formação do cristão fundamenta-se na prática da Eucaristia e das Bem-Aventuranças. Porque será que esta
máxima infalível proclamada há dois mil anos ainda
não foi encasquetada na mente dos responsáveis?
Dá a impressão que actualmente algo há de errado na
transmissão da fé, que na continuação da catequese a
Igreja necessita de um maior empenho no catecumenato dos adultos de exegese na Igreja, para uma maior
captação da juventude. Onde falta a luz divina, os caminhos da vida tornam-se tormentosos. O catolicismo
tem de abrir as portas da sua doutrina aos jovens para
que a luz divina da graça possa penetrar e iluminar as
suas mentes, trazendo-os às cerimónias litúrgicas. Ou
ter-se-á esquecido o adágio latino “Mens sana in corpore sano”? Só assim se poderá aumentar a convivência
amiga e pacífica com Deus pela oração.

SPE SALVI
«É na esperança que fomos
salvos». Com estas palavras, tiradas da carta de
São Paulo aos Romanos (Rm
8,24), o Santo Padre Bento
XVI inicia sua nova encíclica
intitulada Spe Salvi (Salvos na esperança), publicada dia 30 de novembro, festa do apóstolo Santo André. Destinada a toda a Igreja, a nova
carta do Santo Padre vem chamar nossa atenção para a esperança
cristã, razão que não falha, posto que baseada na Palavra do Deus
fiel que nos redime. «A redenção nos é oferecida no sentido que nos foi
dada a esperança, uma esperança fidedigna, graças à qual podemos
enfrentar o nosso tempo presente», escreve o papa.

Igreja ao lado dos imigrantes
O Fórum das Organizações Católicas para a Imigração (FORCIM) publicou uma mensagem de Advento e Natal, na qual defende a necessidade de «denunciar toda a exploração de mão-de-obra escravizante, sem condições de segurança no trabalho, sem direitos à segurança
social, sem direito aos cuidados de saúde básico». No documento as
organizações signatárias referem que «face à lei da imigração, de 4
de Julho de 2007, e sua regulamentação de 5 de Novembro de 2007,
propomos que todos estejamos mais vigilantes aos imigrantes e que a
justiça exigida pela sua dignidade se concretize».

Papa denuncia Natal «materialista»
Bento XVI deixou um alerta aos fiéis de todo o mundo, referindo que «o
Natal sofre, infelizmente, a influência de uma mentalidade materialista». O Papa pediu a todos que abram o coração «para acolher o Filho
de Deus que vem». «A voz do grande profeta [João Baptista] pede-nos
que preparemos o caminho ao Senhor que vem, nos desertos de hoje,
desertos exteriores e interiores, sedentos da água viva que é Cristo»,
declarou. «O Pai celeste, que no nascimento do seu Filho unigénito nos
manifestou o seu amor misericordioso, chama-nos a seguir os seus passos, fazendo das nossas existências, como Ele, um dom de amor». Assim,
segundo o Pontífice, há que pedir à «Virgem Maria que nos guie a uma
verdadeira conversão do coração».
MF/Ecclesia

IN MEMORIAM: Irmã Otília Rodrigues Fontoura, OSC
Na noite de 26 de Novembro, com um sorriso celestial nos lábios, a Irmã Otília foi viver
eternamente no Céu com S. Francisco, Santa Clara de Assis e com a Madre Virgínia, a
quem amava de todo o coração

Impelida por impulso sobrenatural de maior
silêncio, oração e intimidade com Deus, pediu
para ingressar nas Irmãs Clarissas, sendo recebida no Mosteiro de Fátima a 11 de Agosto
de 1977.

Governo Regional da Madeira reconheceu-lhe
o talento histórico-científico, assumindo a publicação do livro que preparara sobre «As Clarissas na Madeira» e da Tese de Licenciatura
em História.

A Irmã Otília Rodrigues Fontoura nasceu em
Mairos, concelho de Chaves e diocese de Vila
Real, no dia 15 de Novembro de 1935. Realizou os estudos primários na sua terra natal e
os secundários na cidade do Porto.

A Irmã Otília manifestava grande apreço pelas
suas Irmãs. Era extremamente delicada e prontificava-se para colaborar com verdadeiro amor
fraterno. Punha todo o empenho em ajudar as
Irmãs nos seus trabalhos, contribuindo para o
aprofundamento e conhecimento do carisma e
para a sua formação cultural.

A convite do então Bispo da diocese do Funchal, D. Teodoro de Faria, regressou novamente à Região para trabalhar no Processo Canónico da Madre Virgínia da Paixão, da Ordem
de Santa Clara. Como historiadora integrou a
Comissão Histórica, dedicando-se apaixonadamente a esta causa. Foi verdadeiramente a
alma do Processo, desempenhando com muita
competência o trabalho que lhe foi confiado.
Nos últimos tempos os sofrimentos agravaramse e a medicina não conseguiu debelar o mal.
Já na fase terminal, sem forças e muito fragilizada, deu continuidade ao trabalho, concluindo
a recolha de todos os documentos que se referiam à Madre Virgínia, clarissa madeirense.
Apresentou o seu trabalho ao novo Bispo do
Funchal, D. António Carrilho, lamentando não
poder realizar a crítica histórica do mesmo.

Desde muito jovem sentiu o apelo do Senhor a
uma vida de consagração total. Aos 15 anos de
idade, a 16 de Agosto de 1950, entrou nas Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora, onde fez
a sua formação humana, religiosa e espiritual,
tendo professado solenemente. Já no noviciado exprimira o desejo de partir para as missões.
Mas continuou a sua formação cultural e licenciou-se em História, pela Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa em 1966. Na elaboração da Tese de Licenciatura, que defendeu
de forma brilhante, contou com a orientação do
Prof. Doutor Joaquim Veríssimo Serrão. Tendo
sido convidada pelo mesmo para assistente
da Faculdade, declinara o convite em favor da
causa religiosa e missionária.
Partindo para Moçambique, exerceu diversas
actividades pedagógicas na Congregação, foi
Directora do Colégio-Liceu de Nossa Senhora
da Conceição, em Vila Pery (actual Chimoio),
na diocese da Beira. Fez parte do Governo Provincial, tendo colaborado na redacção do texto
preparatório das Constituições Gerais, depois
aprovadas pela Santa Sé.
Face à instabilidade política vivida em Moçambique, por ocasião da Independência, a Irmã
Otília regressa a Portugal em 1976.

Manifestava grande amor aos fundadores e à
espiritualidade franciscana. Transbordava em
palavras de louvor e gratidão a Deus pelo dom
da vocação. Artista de grande sensibilidade,
manifestava nos trabalhos manuais e na pintura a beleza que trazia esculpida na alma. Por
ocasião do 8º Centenário de Santa Clara de
Assis, nos anos de 1993-1994, despertou para
a necessidade de dar a conhecer a história das
Irmãs Clarissas em Portugal, bem como da sua
espiritualidade. Estes trabalhos foram sendo
publicados, entre outros, nos Cadernos de Espiritualidade Franciscana.
Com dotes reconhecidos na vertente histórica,
em Julho de 1997 a Irmã Otília veio à Madeira
para ajudar nas celebrações dos 500 anos da
presença das Clarissas na Madeira e proferir
uma conferência sobre o tema. Aqui desenvolveu a pesquisa histórica para a feitura do
livro sobre as Clarissas e a Madre Virgínia. O

Acometida de doença grave, e apesar dos
grandes sofrimentos, procurou sempre não incomodar. Sofria muito, mas não se queixava;
e facilitava o trabalho das Irmãs, edificando-as
com o seu exemplo de aceitação e de entrega sem limites nas mãos de Deus. A sua única
preocupação era ser fiel até ao fim e fazer sempre a vontade de Deus. Sabendo que todos os
Mosteiros e amigos rezavam pelas suas melhoras, pedindo a intervenção da Madre Virgínia,

A Irmã Otília com Dom António Montes
disse-me: O milagre que peço à Madre Virgínia
é a aceitação do momento presente.
À querida Irmã Otília, a nossa eterna gratidão e
comunhão no Senhor da Vida. Parafraseando
Santa Clara de Assis: Louvado sejais, Senhor,
por a terdes criado!
A Missa Exequial e funeral decorreram na Paróquia de Mairos, em Chaves, no dia 28 de Novembro de 2007, e foi presidida pelo Bispo de
Bragança-Miranda, Dom António Montes que,
juntamente com a Irmã Otília, fazia parte da
Comissão Histórica no Processo de Canonização da Madre Virgínia.
Irmã Adelaide Maria da Cruz, OSC
Presidente da Federação das Clarissas de Portugal
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Igreja da Santíssima Trindade
Fátima inaugurou o quarto maior templo católico do mundo
O principal santuário católico português tem uma nova igreja - a
quarta maior do mundo. A Igreja da
Santíssima Trindade foi inaugurada
no dia 12 de Outubro e tem capacidade para 8.760 pessoas sentadas
A nova igreja, de formato circular e
com 125 metros de diâmetro e 15
metros de altura, foi inaugurada pelo
enviado do papa, o Cardeal Tarcisio
Bertone, e outros 40 cardeais e bispos
de todo o mundo, com uma sequência
de doze missas em oito línguas: português, inglês, italiano, francês, espanhol, alemão, holandês e polonês.

mais assídua e numerosa às celebrações litúrgicas, sobretudo às missas
dominicais, o facto é que a exiguidade
dos espaços se foi acentuando cada
vez mais.
Até porque, pela progressiva apetência de participação activa das pessoas, pela crescente sensibilidade às
condições atmosféricas do exterior com o sol, a chuva e o frio a tornaremse cada vez menos suportáveis - e
pela dificuldade também crescente de
novos e velhos se manterem de pé,
tornou-se cada vez mais evidente a
necessidade de criar condições favoráveis à participação activa e atenta».

A inauguração destra nova igreja marca o fim de um longo percurso.
Nas palavras de Mons. Luciano
Guerra, Reitor do Santuário: «Foi
entendimento do Santuário, anotado
no primeiro Estudo de Estruturação
Pastoral, redigido em 1974, que o
movimento de Fátima justificava, e
mesmo exigia, um espaço de culto,
a que despreocupadamente chamávamos já “uma nova basílica”, a qual
teria de ser bastante mais espaçosa
que a actual. Recebíamos então dois
milhões de peregrinos por ano; temos
hoje, ao que estimamos, entre quatro
e cinco milhões.

Arquitecto ortodoxo
O arquitecto grego Alexandros Tomabazis considerou que não houve «nenhum problema» no facto de ter sido
um ortodoxo a projectar a nova igreja
da Santíssima Trindade.
Tombazis considera que «há muito
mais em comum do que a separar»
católicos e ortodoxos, indicando que
a sua preocupação foi mais o «enfrentar problemas funcionais e de criação
de espaço». Para o arquitecto, este

foi um projecto muito importante, seja
pela relevância do espaço seja pela
maneira como todo o processo de
construção se desenrolou.
Num olhar sobre o futuro, Tombazis
acredita que o público em geral vai
perceber, nesta obra, que a arquitectura é «expressão de vida, que evolui». «A arquitectura religiosa também
evolui, de um modo mais lento, mas
muito profundo, como é lógico, devido
à importância do tema», referiu.
Obra Única
António Carvalho, engenheiro da Somague e director geral da obra, considera que esta é «uma obra única,
raríssima, que se distingue de tudo o
resto a nível de engenharia». Elementos de vanguarda foram contemplados para levantar um edifício: o ponto
crítico da construção esteve nas duas
vigas em betão branco, que requereram equipamentos que não existiam
em Portugal e «o arrefecimento com
azoto líquido», uma experiência inédita até então. As vigas permitem a
existência de 90 metros de vão livre
dentro da igreja, para não haver pilares no interior.

Esplendor do ouro
A entrada na nova igreja da
Santíssima Trindade é, para
muitas pessoas, um momento quase imediato de espanto perante o painel de 500
metros quadrados, atrás do
altar, em ouro e terracota.
A obra é da autoria do Pe. Ivan Rupnik, jesuíta esloveno famoso pelo seu
trabalho na capela Redemptoris Mater, no Palácio Apostólico do Vaticano. Com uma equipa de 20 artistas
de 8 países conseguiu, em menos
de um mês, dar vida a um espaço de
luz, sem sombras, que entra em forte
contraste com a grande e pesada cruz
que se eleva sobre o altar.
Nas palavras do autor: «Parti do capítulo 22 do Apocalipse de São João:
a praça toda em ouro, com o trono
de Deus e do Cordeiro e, dos lados,
como se se visse através de uma pequena abertura, os santos como na
antiga tradição: à direita do Cordeiro
a Senhora, à esquerda João Baptista
que apontou Cristo como o Cordeiro
de Deus. A Senhora está com Jacinta, Francisco e Lúcia ao lado; depois

Com a democratização dos meios e
vias de transporte a tornar muito fácil a viagem até Fátima, de Portugal
e de muitas outras nações; com as
condições laborais e escolares a deslocarem os peregrinos, primeiro para
os domingos, depois para os fins de
semana, e para as férias, no Verão, e
cada vez mais também no Inverno...
enfim, com uma afluência cada vez

estão os apóstolos, os santos e os
anjos. Há um canto franciscano, com
a presença de Francisco [de Assis],
Clara [de Assis] e o padre Pio. Do outro lado, está Isabel de Portugal, muito
visível, e Madre Teresa de Calcutá.
A outra coisa interessante é que nas
aparições de Fátima aparece uma
grande familiaridade com o céu que
hoje, neste mundo, é uma coisa estranha, mas muito importante. Por isso,
tomei em consideração um outro dado
importante: na liturgia, há uma convocação universal. Rompem-se o espaço e o tempo, todos somos contemporâneos e sucede uma coisa bonita: no
meio está o altar, daqui está a Igreja
da história, de lá está a Igreja do céu.
Repete-se quase a cena de Fátima:
as crianças que têm uma abertura ao
céu. Nós estamos do lado das crianças, ainda que não nos encontremos
lá, estamos face a face com a Igreja
do céu e a Igreja da história».
Enfim, obra emblemática, mas também programática, aguarda visita
atenta dos nossos leitores. Visita que
não pode ficar, apenas, pelo «turismo», tem de conduzir a uma maior
e mais profunda oração. Afinal, não
esse é o grande mistério de Fátima?
MF com ECCLESIA

números que impressionam


8633 - capacidade total da igreja (3175 +
5458),incluindo 76 lugares para pessoas com deficiência.

 9 - projectos arquitectónicos apresentados para a nova igreja.
 7,5 - metros de altura do crucifixo de
bronze esculpido pela irlandesa Catherine Green, suspenso sobre o altar.


13 - número total de portas, numa referência aos dias 13, das Aparições da
Nossa Senhora.



25 - idiomas utilizados nos painéis de
vidro colocados na porta principal.



500 - metros quadrados da área do mural em ouro e terracota, colocado atrás
do altar.



130 000 - metros cúbicos de volume total da igreja.



70 000 000 - de Euros, custo total estimado da obra.



64 - metros quadrados, área total da
porta de entrada.



3 - capelas da Reconciliação, que servirão também para outras celebrações.



64 - gabinetes/confessionários, para peregrinos portugueses e estrangeiros.



120 - lugares para acólitos no presbitério da igreja.



12 315 - metros quadrados, área da cobertura.



1476 - metros quadrados de área do espaço de convívio e reunião para peregrinos, debaixo da igreja.



38 516 - metros quadrados de área bruta de construção.



 5 - quilómetros de estacas utilizadas.

125 - metros de diâmetro na zona da
Assembleia.



 7000 - toneladas de aço e metros cúbicos de betão branco.

3075 - trabalhadores registados.



 50 000 - metros cúbicos de betão cinzento.

296 - empresas envolvidas nos trabalhos.



3500 - quilos de cada porta de entrada.

 15 - metros de altura média do edifício.

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

O «Missões Franciscanas» deseja a todos os seus assinantes,
amigos e benfeitores, um Santo Natal e um Ano Novo com as bênçãos do Senhor.

