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41ª Jornada Mundial da Paz

Procuradoria de Coimbra

Segundo a tradição iniciada por Paulo VI, em 1968, o primeiro dia do ano é dedicado à Jornada Mundial da Paz, dia
em que todos os cristãos e os homens de boa vontade são chamados a rezar pelo bem maior da humanidade, que se
chama paz. Os temas abordados, ao longo dos anos, constituem amplo leque de propostas úteis, não só para reflexão, mas,
sobretudo, para alcançar as trincheiras operativas, passando da teoria à prática, segundo as palavras do Mestre:
«Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. A paz que
eu vos dou não é a do mundo: não vos preocupeis, não tenhais medo!» (Jo 14,27). Contudo, parece que os homens têm medo da
paz. A paz causa medo porque custa mais
do que a guerra. A paz não se reduz
a dar alguma migalha daquilo que
para nós representa o supérfluo,
mas exige a conversão do coração.
A paz não se constrói com palavras, mas com factos. Não se
pode, e não se deve, pensar na
paz apenas num dia do ano, mas
em todos os dias. A Jornada Mundial da Paz deve durar 365 dias
do ano, e 366 nos anos bissextos.
Somos todo construtores de paz!
in Fraternitas

Director:
Vitor Manuel Gomes Rafael,OFM

Frei Marques Novo fala-nos do
trabalho missionário realizado
nesta Procuradoria em prol
das missões, nomeadamente a
favor da Missão de Canchungo
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Novas do Chimoio
Em carta, Frei Ilídio Inácio conta-nos novidades
da Missão no Chimoio, fazendo referência ao ano
lectivo do Seminário de
Santo António do Chimoio
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Jufra
Do Algarve, o grupo de jovens da Jufra dá-nos conta
das suas actividades missionárias por terras algarvias
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O Tempo da Esperança

A

gostinho, Sermo. 53,10,11: «A
esperança é, pois, companheira
da fé. Pelo que a esperança é
necessária, enquanto não vemos o que
acreditamos, para que não se dê o caso
de desfalecermos por não o vermos e
por perdermos a esperança. É motivo de
tristeza não o vermos, mas consola-nos
a esperança de o havermos de ver. Por
conseguinte, a esperança está presente e
ela é companheira da fé. Depois também
a caridade, com a qual desejamos, com a
qual tentamos alcançar a meta, com a qual
nos abrasamos, da qual sentimos fome e
sede. Portanto, acrescenta-se também
esta e assim existirão a fé, a esperança e
a caridade. Na realidade, como é que não
há-de estar aí a caridade, correspondendo ela tão somente ao amor? A própria fé
foi definida como «aquela que opera pelo
amor». Suprime a fé e desaparece aquilo
em que acreditas; suprime a caridade e

desaparece aquilo que fazes. Com efeito,
a fé concerne ao que acreditas. Importa à
fé que creias, importa à caridade que ajas.
Na verdade, se crês e não amas, não te
orientas para a boa acção e, se te orientas, faze-lo como servo e não como filho,
temendo o castigo e não amando a justiça.
Por conseguinte, afirmo, a fé que purifica
o coração é aquela que opera pelo amor».

S. Agostinho, depois da sua conversão,
lamentou o tempo perdido, com este desabafo: «Tarde de amei, ó Beleza tão nova
e tão antiga!». Mas, como diz o sábio bíblico, «há um tempo para tudo» e, portanto,
também «há um tempo para amar» (Ecl 3).

Os filósofos investiram o melhor de suas
reflexões a tentar compreendê-lo e definilo, sem sucesso definitivo. Os cientistas e
técnicos conseguiram cronometrá-lo matematicamente, mas a máquina do tempo
continua a ser um sonho. Os vários povos e civilizações pensaram coisas bem
diferentes dele, o tempo que, afinal, nos
é tão familiar e comum a todos. Talvez
por isso, a sabedoria popular tem falado com mais acerto do tempo que «tudo
descobre», permanecendo tão encoberto.

Os gregos acreditavam que o tempo decorria circularmente e, portanto, tudo
o que acontece, já
aconteceu e voltará
a repetir-se. Como
as marés que vão e
vêm e as estações
do ano que se sucedem ciclicamente, os
antigos
concluíam
que tudo e todos se
moviam em círculos.
Se assim fosse, não
bateriam certos os
provérbios do povo
quando anunciam que
«o tempo e a honra,
uma vez perdidos,
nunca mais se recuperam» ou «o tempo
que se perde não se torna mais a achar».

Séneca escreveu que «nada é tão nosso como o tempo», mas o nosso povo
prefere acreditar que «o tempo está nas
mãos de Deus». Mas também o podemos considerar nosso, já que «Deus no-lo
dá de graça». E é por não ser «nosso»,
mas dom de Deus, que o tempo, apesar
de grátis, é tão precioso. Alguém o definiu como «a única coisa que os avarentos gastam liberalmente». Antigamente
dizia-se que «o tempo era oiro», hoje
diz-se que «é dinheiro». Rende como
o dinheiro, quando é aproveitado, mas
perde-se muito mais facilmente que o dinheiro, gastando tudo por onde ele passa.

Mas para onde nos leva o tempo, esse
«inimigo que nos persegue fugindo»?

Esta compreensão proverbial do tempo está bem mais consonante com o
ponto de vista judaico-cristão que não
acredita na «roda do tempo», mas o
concebe como uma rota que tem um
ponto de partida e um ponto de chegada.
O tempo humano está, por outro lado,

marcado e qualificado pela perspectiva da esperança aberta pela eternidade. Isto aconteceu, mormente, desde
que a eternidade invadiu o tempo. O
«invasor» entrou por Belém e a «Beleza tão nova e tão antiga» de que falava
Agostinho pôde ser contemplada nos últimos tempos, antes do fim dos séculos.
Graças à esperança que nos trouxe este
Advento do Emanuel, o tempo deixou de
ser esse «inimigo», que «não perdoa»,
pois, como muito bem diz
o povo, ele «só é ruim para
quem não pode esperar».
A partir de agora «o tempo
sara as feridas» daqueles
que caminhavam nas trevas à espera dos tempos
messiânicos e a vida torna-se um itinerário de esperança. Segundo Dante,
sobre as portas do inferno
está escrito: «Deixai toda
a esperança, vós que entrais!». E a sabedoria popular sentencia que «o tempo
voa para quem goza e arrasta-se para quem padece». O inferno
é, de facto, o padecer sem esperança.
Não percamos, pois, mais tempo e acolhamos o convite de Paulo: «Vós sabeis em que tempo estamos: chegou a
hora de despertar» (Rm 13,11). Chegou
o tempo da esperança, a tal «esperança na qual somos salvos» (Spe salvi).
				
Frei Isidro Lamelas, OFM
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ESTATUTO
EDITORIAL
1.	O «Missões Franciscanas» é um mensário de
formação e informação
missionária, propriedade
da Província Portuguesa
da Ordem Franciscana.
2.	Sendo um jornal de
índole missionária, procura sensibilizar os seus
leitores para a realidade do “povo em missão”.
3. É sua prioridade estabelecer laços de comunhão, partilha e identidade entre os seus leitores
e aqueles que são agentes
de
missionação.
4.	O Jornal «Missões
Franciscanas» é membro
da Associação de Imprensa
de Inspiração Cristã (AIC)
e da Missão Press.
5.	Este periódico é distribuído em todo o país e no
estrangeiro, nomeadamente nos países lusófonos e
de emigração, por assinatura, sendo expedido a partir da Charneca da Caparica. Não tens fins lucrativos.
6. Procurando realizar
a sua “Missão”, respeita
os princípios deontológicos da Imprensa e a ética
profissional, de modo a
não poder prosseguir apenas fins comerciais, nem
abusar da boa fé dos leitores, encobrindo ou deturpando a informação.

LITURGIA
A Liturgia é para ser vivida. Não é um
conjunto de normas para tornar bonita
e agradável uma celebração, nem ritos
para se observarem mecanicamente a
fim de que «tudo» esteja no seu lugar e
no seu tempo. Ela tem por finalidade ajudar-nos a viver mais cristãmente o nosso
dia a dia. Pode ser muito bela nos seus
movimentos (nenhum deixado ao acaso),
na sua música, no conjunto das celebrações. Não passando disso, teremos nela
uma fonte de exterioridades e um manancial de hipocrisias farisaicas ... O cristão
deve viver ao ritmo da liturgia. Assim
como o ano astronómico tem várias estações, o ano litúrgico comporta diferentes
períodos. A natureza precisa do Inverno,
do Verão, da Primavera e do Outono. Espiritualmente temos igual precisão do tempo quaresmal (penitência e conversão),
tempo pascal (alegria, aleluia), tempo do
Advento e Natal (expectativa, chegada e
manifestação) e do chamado Tempo Comum (a esperança construtiva do Reino).
Isto para dizer que é minha intenção,
se os leitores assim quiserem (e se o Director aprovar ... ), em vez de falar de um
santo próprio do mês, abordar vários aspectos litúrgicos e, ou, hagiográficos desse mesmo mês. Talvez seja assim mais
enriquecedor, embora não tão profundo.
Começamos pelo primeiro mês do ano.
Janeiro é um mês imensamente rico em temas litúrgicos. Falemos de alguns, embora
tendo consciência de que muitos outros ficarão de lado.
ANO NOVO
É um novo ano que começa. «Ano Novo,
vida nova!»... É uma oportunidade para entrarmos dentro de nós, deitar pela borda
fora toda a sucata e ferro velho que ao longo de 2007 fomos acumulando. Devemos
entrar no ano de 2008, que o Pai nos dá,
com um coração esvaziado do egoísmo,
do comodismo, da inveja, da preguiça, da
avareza e de tudo quanto tornou mais vagaroso (porque mais pesado) o nosso caminhar com Ele e para Ele. Um coração
assim estará mais disponível para os verdadeiros valores, aberto às melhores inspirações. Coração cheio de si mesmo não
tem lugar para o ÚNICO que o pode encher!
SANTA MARIA, MÃE DE DEUS
Com a chegada do novo ano celebramos Nossa Senhora, Mãe de Deus. É como
que a chamar-nos a atenção para a ELA

E VIDA

consagrarmos todos os dias de 2008. Esperamos que Ela nos proteja e encaminhe.

Isso Lhe pedimos, certamente. Mas, para
além do pedir, devemos colaborar com o
Seu amor maternal. E a melhor colaboração é procurarmos ouvir a Sua voz de Mãe
confiante, atenta e colaborante: «Fazei
tudo o que ELE vos disser». Imitarmos as
Suas virtudes: humildade, pobreza, serviço e, acima de tudo, amor ao Seu Jesus.
Tenho para mim que Jesus, em muitas
coisas, era parecido com Sua Mãe. Ele
não herdou nada de S. José. Tudo quanto
humanamente é «herdável», veio-Lhe de
Maria. Tomemo-La como exemplo do nosso viver. Tornemo-nos parecidos com Ela!
PAZ
Iniciamos o 2008 com votos de paz. Celebramos o 41° Dia Mundial da Paz. Desde
que Paulo VI teve a inspiração, em 1967
(há quarenta e um anos), de consagrar o
primeiro dia do ano como «Dia Mundial da
Paz», todos os anos recebemos do Papa
exortação subordinada a este problema,
que tanto desvirtua e destrói a humanidade.
Os homens fazem cimeiras euro-africanas,
ou euro-americanas, ou euro-asiáticas ... e
como resultado temos apenas ódios rácicos,
religiosos ou económicos cada vez mais estremados. Também para este ano a palavra
do Sumo Pontífice veio até nós. Não é apenas para ser lida e encomiada, mas sim para

Envio-lhe o cheque no valor de 10€
para pagamento da assinatura do jornal
“Missões Franciscanas”.
Aproveito para mandar os meus parabéns a todos os que colaboram no jornal. Desejo-lhe, a si e aos restantes Irmãos, um Santo Natal e tudo de bom
para o ano 2008.
Um Abraço
Ângela
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Junto envio cheque para ajuda das
missões e do vosso jornal, que leio com
muito interesse, dedicação e atenção.
Rezo por todos vós.
Cá fico à espera do vosso jornal. A assinatura para 2008 já está paga.
Com os melhores cumprimentos
O vosso assinante do “Missões Franciscanas”
Fernando Alberto Silva Oliveira

ser vivida em cada um dos seus aspectos. O
Papa é como que um pai de família a apontar caminhos de paz, unidade e felicidade
aos seus filhos. Sabemos quanto as guerras
e guerrilhas entravam, dificultam e destroem
o trabalho missionário ... Procuremos não
fomentar nem sequer as guerras pequeninas (se é que existem guerras pequenas),
as desavenças na família, no trabalho, no
desporto, em qualquer ambiente em que
nos movemos. A paz é possível, mas há que
pedi-la como dom de Deus e construí-la com
o nosso trabalho em nós e à volta de nós.
NOME DE JESUS
No ciclo litúrgico do Natal tem lugar a comemoração do Nome de Jesus. A devoção
ao SS. Nome de Jesus, embora praticamente sempre tenha existido - vg. S. Pedro ao
coxo, à entrada do templo: «Olha para nós.
Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho,
isso te dou: em NOME de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda!»(Act 3, 4-6) -, no
entanto expandiu-se sobretudo por meio de
alguns seguidores de S. Francisco, sobressaindo entre eles S. Bernardino de Sena, S.
João de Capistrano e S. Tiago da Marca. O
primeiro escrevia: «O nome de Jesus é que
dá esplendor ao que se prega e a quem prega, fazendo que sua palavra alumie, ensine e seja aceite. Ó nome glorioso! Por ti se
perdoam os pecados, se vence o inimigo,
se curam os enfermos e nas adversidades
se encorajam e consolam os que sofrem».
O nome de Jesus significa «Deus sal-

va». Pedro, em julgamento, declara solene
e desassombradamente: «Não há debaixo
do céu outro nome dado aos homens pelo
qual devamos ser salvos» (Act 4, 12). E S.
Paulo escreve: «deu-Lhe um nome que está
acima de todos os nomes» (Filp 2, 9); «Tudo
o que fizerdes, por palavras ou acção, fazeio em nome do Senhor Jesus» (Col 3, 17).
Qual é a nossa veneração, respeito e confiança no nome de Jesus?

Conversão definitiva
«Não tendo o servo (Francisco) do
Altíssimo nenhum outro mestre que
o orientasse senão a Cristo, o mesmo Cristo se dignou vir uma vez
mais visitá-lo e trazer-lhe a doçura
da graça. Certo dia saiu Francisco
de casa para fazer a sua meditação
no seio da natureza. Aconteceu
passar junto à igreja de S. Damião.
Era uma construção tão velhinha
que as paredes já ameaçavam ruína. Movido sem dúvida pelo Espírito, entrou para orar. Prostrado
diante da imagem do Crucificado,
enquanto orava sentia a alma a encher-se duma indizível consolação.
Com os olhos banhados em lágrimas olhou para a cruz do Senhor, e
ouviu com toda a clareza uma voz,
que vinha do crucifixo, e repetiu
três vezes: ‘Francisco, vai e repara
a minha casa, que como vês está
toda a cair ’».
in  Legenda Maior - S. Boaventura
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LITURGIA
(continuação)
EPIFANIA

E VIDA

Durante muitos anos este dia (impropriamente chamado «Dia de Reis») foi o Dia
das Missões Franciscanas. A Epifania celebra a manifestação de Jesus, tríplice manifestação: «Hoje a Igreja uniu-se ao seu
esposo celeste, porque no Jordão Cristo a
lavou dos seus pecados; os Magos, com
presentes, correm às festas das núpcias reais; e os convivas alegram-se com a água
transformada em vinho» (Antífona do Benedictus, Ofício de Laudes da Epifania). Liturgicamente é oportunidade privilegiada para
renovarmos o nosso espírito missionário.
Os Magos abandonaram por algum tempo
a sua terra e partiram. Encontraram o Salvador e, com certeza, trouxeram-no consigo e levaram-no aos outros. O Senhor
não estará a pedir-te que faças o mesmo?

MÁRTIRES DE MARROCOS
No dia 16 celebramos os primeiros mártires
da Ordem Franciscana, os primeiros missio-

Breves apontamentos de
formação missionária
A Acção evangelizadora da Igreja
A acção missionária tem um objectivo concreto com múltiplas facetas:
a manifestação do próprio Deus ou
a sua epifania, e a sua realização
no mundo e na história. Encontramos este ensinamento nos documentos do Concílio Vaticano II e na
Encíclica de João Paulo II «Missão
do Redentor». Estes planos salvíficos de «Deus Amor» para toda a
humanidade foram-nos revelados
por Jesus Cristo, seu Filho. Dizia

nários franciscanos que deram a vida pela
evangelização. A Província Portuguesa da
Ordem Franciscana escolheu-os para seus
padroeiros. Por sua intercessão rezemos

que a comunidade viva a sua realidade de «sacramento universal de
salvação», cumprir o mandato missionário de Jesus, levar tudo a atingir a plenitude em Cristo e construir
a unidade da comunhão eclesial.
Podemos distinguir entre a «finalidade da acção missionária» e os
«meios concretos de evangelização». A realidade da «Igreja-mistério», sinal transparente e portador
de Cristo, traduz-se em «missão»
de construir a comunidade hu-

para que a nossa Província volte a ser uma
Província Missionária e para que muitos jovens (e não só ... ), como os proto-mártires,
se ponham a caminho. A seara é grande ...

Todo o cristão, pelo facto de ser membro da Igreja, está comprometido na
evangelização, pois que «evangelizar é um acto profundamente eclesial» (EN 60). Por isso, o documento «Ad Gentes» do Vaticano II dizia:
«A actividade missionária da Igreja
flui da mesma natureza da Igreja».
Esta acção missionária é tão rica e
complexa que pode ser considerada
sob diversos pontos de vista, em ordem a uma acção verdadeiramente
evangelizadora. Segundo as diversas épocas e o sentir de diversos autores, têm sido apresentados estes
elementos essenciais na evangelização: propagação da fé, comunicar a
salvação, chamar à conversão e ao
baptismo, implantar a Igreja, fazer

mana como «Igreja-comunhão»,
reflexo da comunhão trinitária.
A acção missionária específica tende, pois, pelos meios mais adequados, ao anúncio do Reino, à implantação da Igreja e à plenitude salvífica
em Cristo, construindo uma comunidade universal de filhos de Deus, ou
de «filhos no Filho», na mesma família eclesial, como podemos ler no
documento conciliar «Gaudium et
Spes», nº 22, do Concílio Vaticano II.
Terminamos aqui este breve apontamento e no próximo número
procuraremos abordar o tema «O
anúncio do Reino» como «primeiro
anúncio» e o chamamento à conversão. Estes temas podem ser
sempre complementados através
de um dicionário de Evangelização.
Também o Professor Juan Esquerda Bifet tem o seu Curso de Missionologia, editado pela «Biblioteca
de Autores Cristianos», B.A.C. 546.
Frei Vítor Rafael,OFM

Frei Manuel Marques Novo, OFM

PROCURADORIA DE COIMBRA
Poucas vezes a Procuradoria
da União Missionária Franciscana de Coimbra tem sido notícia nas páginas do nosso jornal.
Isto não quer dizer que tenha
estado parada, ou, muito menos, morta. A sua actividade não
tem sido muita, mas cá vai alimentando a chama missionária,
sobretudo entre os numerosos
fiéis que frequentam a nossa
igreja, na Avenida Dias da Silva.
Estamos geminados com a Missão Franciscana de Canchungo, na Guiné-Bissau. O público
correspondeu com entusiasmo
a esta geminação, sobretudo
quando, há anos, da Missão
nos comunicaram a necessidade que tinham de fazer um furo
para abastecimento de água
à Missão e à escola anexa, a
urgência que havia de acudir
à igreja de Cacheu, o templo
mais antigo da Guiné-Bissau,
e outras necessidades. Graças
a Deus, o povo de Coimbra
foi generoso e pudemos, em
diversas alturas, enviar para

Acção de Formação de Envagilização em Varatojo

Paulo VI na Exortação Apostólica «Evangelii Nuntiandi» (EN), nº
18: «Evangelizar significa para a
Igreja levar a Boa Nova a todos
os ambientes humanos e, com o
seu influxo, transformar por dentro,
renovar a mesma humanidade».

UNIDADE DOS CRISTÃOS
Temos ainda o Oitavário de orações pela
unidade dos cristãos. Sabemos que os cristãos, aqueles que aceitam e acreditam que
Jesus Cristo é nosso Deus e Salvador, estão, desde há séculos, separados: católicos,
ortodoxos e protestantes. De 18 a 25 de Janeiro todos os cristãos devem rezar pela unidade. Esta unidade foi a maior preocupação
de Jesus na hora da despedida: «Pai Santo,
que eles sejam um como nós» (10 17, 11).
O capítulo 17 do Evangelho escrito por S.
João é uma apaixonada e lancinante oração
pela unidade de todos aqueles que viessem
a acreditar em Jesus. E podemos dizer que
a nossa unidade será o melhor argumento
convincente para a adesão a Cristo daqueles que ainda n’Ele não crêem. E podemos
ainda dizer que a falta de unidade é escândalo e mentira. Não basta rezar pela unidade; é preciso vivê-la na prática. Se os princípios por vezes são divergentes, que seja
convergente o amor que nos une a todos os
homens, independentemente da religião, da
política, da cor da pele ou do estatuto social.

Canchungo alguns milhares de
euros para ajudar nas coisas
mais urgentes. Num dos anos
foi possível encher e enviar um
contentor com variados artigos,
tais como vestuário, alimentação, artigos escolares e outros.
Também temos efectuado, todos os anos, uma «Venda de
Natal» a favor desta Missão.
O rendimento de cada «Venda»
tem ultrapassado os cinco mil
euros, líquidos, uma vez que os
artigos expostos e vendidos são
todos oriundos de ofertas graciosas para o efeito. Também
neste Natal de 2007 ela está a
funcionar. Os primeiros resultados são animadores e esperamos não ficar atrás dos conseguidos nas edições anteriores.
Por outro lado, o Superior da
Missão tem-nos enviado, de vez
em quando, notícias da Missão,
que nos encarregamos de transmitir ao público que frequenta a
nossa igreja. Assim se vai alimentando a chama e nos sen-

Amigos assinantes:
Está na altura de renovar
«Missões Franciscanas».

a vossa assinatura do

Assinatura anual: 5,00 € (de benfeitor: 10,00 €).
Se ainda não o fez, basta preencher o respectivo
cheque, assiná-lo e metê-lo dentro do subscrito que acompanhou o Jornal de Dezembro, pois
não precisa de selo. O envio de dinheiro (de qualquer importância ou qualidade) é proibido por lei.
Se
que
viar
nas

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

Para melhor localização da sua assinatura faça
acompanhar o cheque ou vale do correio com o
seu número de assinante (o ideal seria enviar tam-

timos verdadeiramente geminados. Neste mês de Dezembro
recebemos do Fr. José Marques
Henriques, Superior da Missão,
uma carta com relato minucioso
das actividades missionárias
(carta que transcreveremos de
seguida) e com os votos de
Boas Festas, tanto dele como
das Irmãs Franciscanas de
Nossa Senhora Aparecida, que
com ele colaboram, e da escola
Professor Antero Sampaio, que
é a escola da Missão, votos assinados por muitos dos professores e alunos mais adiantados,
dirigidos à «Comunidade Franciscana de Coimbra e à Comunidade Cristã por ela assistida».

Frei Marques Novo, OFM

bém a chamada “folha de rosto”, que acompanha
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?
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…
Se pretende pagar por transferência bancária, pode fazê-lo para o seguinte NIB do BPI:
0010 0000 26140490001 17. Depois basta remeter o talão comprovativo da transacção.
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Notícias de Canchungo
Guiné-Bissau

Rev. Padre Marques Novo
Aproveito a proximidade do Natal para apresentar votos de Boas
Festas a Vossa Reverência e a
toda a Fraternidade de Coimbra,
bem como a todos aqueles que frequentam a nossa Igreja em Coimbra e que tão generosamente têm
apoiado o trabalho que vamos realizando nestas terras da GuinéBissau, particularmente no chão
manjaco, em Canchungo e Cacheu.

das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida. Funciona
em Cacheu e Canchungo e ainda
em algumas tabancas (aldeias) do
interior. São entre duas a três mil
crianças que beneficiam anualmente do apoio do Centro, privilegiando-se sobretudo as crianças gémeas (e na Guiné-Bissau são muito
frequentes, o que demonstra a fecundidade da mulher guineense) e
ainda as órfãs de pai ou mãe (ou

A nossa Escola Prof. Antero Sampaio começou o ano lectivo de
2007/2008 no dia 17 de Setembro. Frequentam-na este ano 550
alunos da 1ª à 6ª classe. Mas no
período da noite dá-se também
aulas de alfabetização a adultos
e ainda aulas de Inglês. São mais
umas 65 pessoas a beneficiar da
nossa ajuda na luta contra o subdesenvolvimento e analfabetismo.
O Jardim Infantil «Criança Esperança»
também
recomeçou já as suas actividades com
a participação de 70 crianças.
Outra Obra importante é o Centro
Nutricional, sob a responsabilidade

de ambos) e as crianças desnutridas. As crianças bebés são examinadas e pesadas, para se concluir
do seu estado de saúde e desenvolvimento e qual o apoio de que
necessitam e às mães ou tutoras
se ensina como cuidar delas e alimentá-las devidamente e como, por
ex., devem preparar a sua papinha,
recorrendo aos produtos da terra.
A nossa Paróquia, neste ponto,

Frei José Henriques na escola da Missão

Notícias de Chimoio
Moçambique

Caro Frei Vítor Rafael:
Gostaria de endereçar, em primeiro lugar,
os meus melhores votos de um feliz Natal
a todos os leitores do «Missões Franciscanas», pelos quais tenho o maior apreço, estima e amizade. Aproveito para agradecer
toda a ajuda, material e espiritual, havida
em favor do Seminário Propedêutico de
Santo António de Chimoio, em Moçambique.
Os meus agradecimentos estendem-se também a si, Director deste Jornal, pela oportu-

Frei Ilídio com alguns Leigos no Seminário

nidade que me dá para falar um pouco das
actividades que nós, como Seminário, desenvolvemos durante o ano académico 2007.
Como é já do conhecimento da maioria de
todos, o Seminário Santo António de Chimoio abriu em 2006 as suas portas a jovens
externos, rapazes e raparigas, para frequentarem o nosso ensino. Este foi assim o segundo ano da nossa experiência. Comparativamente ao ano anterior, 2007 foi bastante
positivo, tanto no que se refere aos ingressos como ao próprio aproveitamento escolar.
No presente ano matricularam-se, no 1º
ano, 52 estudantes, dos quais 35 (22 rapazes e 13 raparigas, de entre eles 16 seminaristas) chegaram até ao final do ano,
tendo aprovado 26 e reprovado apenas 9.
No 2º ano matricularam-se 21 estudantes
(15 rapazes e 6 raparigas, de entre eles 8
seminaristas), dos quais apenas1 desistiu.
Passaram de classe 18, tendo reprovado
2. No 3º ano ingressaram 12 estudantes:
11 seminaristas e 1 religiosa e, chegados
ao fim do ano, aprovaram na totalidade.

pode dar uma boa ajuda, até porque
as Irmãs também estão realizando
um Projecto de confecção de papa
para crianças desnutridas. E até
acontece que o médico, que está
colocado no posto de Saúde do Estado, em Cacheu, por vezes inclui
na sua receita os produtos que as
Irmãs produzem. Também em Canchungo, ligada à Paróquia e com
o apoio desta, há uma associação
ou cooperativa que produz compotas e sumos condensados. Tudo isto mostra que
a nossa evangelização
não se limita ao ensino do
Pai-Nosso e das principais
verdades da fé, mas passa também pela formação
humana e luta contra a
pobreza e subdesenvolvimento. É um trabalho
árduo, mas reconfortante.
E, claro, o trabalho de
evangelização propriamente dita também não é descurado. Este ano, como de
costume, temos cerca de
1.300 inscritos na catequese. Os catequistas são
bastantes, mas não sufi-

dam os costumes do Seminário. Por isso,
pedimos as nossas sinceras desculpas.

Terminadas as aulas seguiu-se a preparação para os exames. Todos, sobretudo
os do 2º ano, estavam ansiosos, pois seriam os primeiros graduados do Seminário desde que este abriu as portas a alunos externos. De facto, a aplicação e a
disciplina que a equipa procurou imprimir
tiveram bons resultados, como se pode
perceber. Todos felizes pelos resultados
e por mais um ano ter chegado ao fim!
Embora sem a presença do Reitor, ausente por se encontrar em férias, fizemos o
encerramento do Ano Lectivo com uma
cerimónia muito simples. Celebrámos a
missa na capela do Seminário, que foi
presidida por Frei Orlando, conselheiro
da Custódia, promotor vocacional e professor. Estiveram presentes o Frei Lage,
o Frei Alexandre e o Frei Ilídio (Vice-Reitor), os professores, alunos, seminaristas
e alguns amigos e benfeitores. Terminada
a missa, partilhámos no refeitório do Seminário um almoço oferecido, em grande
parte, pelos nossos benfeitores. Dadas as
dificuldades, não nos foi possível estender o convite a outras pessoas como man-

Fachada do Seminário
E pronto! Estava terminada mais uma batalha. Restava aos seminaristas seguir
viagem para as bem merecidas férias.
A presença dos alunos externos não
ofusca a finalidade da missão desta Casa
que é preparar jovens para a vida franciscana. Por isso, o Seminário é o centro
regional de promoção vocacional. É de
salientar que alguns dos nossos alunos
externos se sentem tocados pela nossa

cientes: uns 60. Também eu e algumas Irmãs temos de dedicar algum
tempo, não apenas à organização e
orientação do trabalho catequético,
como à própria catequização, dando
também catequese a alguns grupos.
Além da Catequese temos a assistência aos vários grupos de apostolado: grupos da família cristã,
dos jovens e adolescentes, dos
vocacionados, da OFS, dos Valentes (uma espécie de acção católica
dirigida ao mundo das crianças).
É assim a nossa vida e acção: desenvolvem-se em várias frentes. Sozinhos pouco podemos fazer, mas
com a ajuda de Deus e com o vosso apoio espiritual, moral e material
podemos ir longe na concretização
dos nossos sonhos e projectos.
Para bem da Igreja, para benefício
deste bom Povo da Guiné-Bissau
e, sobretudo, para glória de Deus.
Renovando os votos de Feliz Natal,
abraça-o fraternalmente
Canchungo, 02/12/2007

Fr. José Marques Henriques,OFM

vida e pedem para entrar no Seminário. Como exemplo, o facto de, terminado o 3º ano, 11 jovens terem pedido
para continuar a sua caminhada de discernimento vocacional no Postulantado.
Como conclusão, e em conformidade com
a estatística, o balanço do ano é bastante
positivo. Tivemos muito que aprender com
os erros cometidos no ano anterior e estamos conscientes de que precisamos de
marcar passos cada vez mais firmes e procurarmos melhorar com a ajuda de todos.
Agradecemos todo o apoio que recebemos: tanto da Custódia de Santa Clara
de Assis de Moçambique, dos professores e missionários leigos portugueses,
como da Província Portuguesa da Ordem Franciscana, de todos os zeladores da UMF e dos demais amigos e benfeitores do Seminário Santo António.
As portas estão cada vez mais abertas para todos os que queiram vir visitar o Seminário e partilhar in loco a nossa experiência e a nossa vida.
Que o ano 2008 traga muita saúde, muita paz e muito amor e sobretudo uma chuva de bênçãos de Deus para todos nós.

Frei Ilídio Inácio, 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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NOTÍCIAS
Da Revista «FRATERNITAS», editada pela Cúria Geral da Ordem dos Frades Menores, respigámos algumas notícias relacionadas com
a evangelização e missionação, que julgamos ser de interesse para os nossos leitores.
Tomámos a liberdade de alterar uma ou outra palavra ou construção sintáctica que constavam
na tradução brasileira, para que o texto ficasse
mais em conformidade com a língua portuguesa.
CONGRESSO MISSIONÁRIO OFM
PARA A AMÉRICA LATINA
Está em fase de organização e preparação o Congresso Missionário dos Frades Menores a realizar na América
Latina e Caribe. Este Congresso é da responsabilidade
da UCLAF (União das Conferências Latino-americanas
dos Frades), em colaboração com a Secretaria Geral
para a Evangelização e Missões (SGEM) e com o apoio
da Missionszentrale (Bonn). A Conferência do Cone Sul
assumiu a tarefa da organização local. Frei Luiz Scozzina
é seu presidente e Frei Eugénio é o coordenador geral
da Comissão Executiva. O local do evento será Córdoba (Argentina). A data é do dia 14 a 19 de Abril de 2008.
Em fins de Outubro de 2007, aconteceu o segundo encontro da Comissão ampliada com a presença dos delegados das Conferências da UCLAF, do Secretário geral
da SGEM, do Presidente do Cone Sul e da Comissão executiva. Foram definidos de forma mais detalhada a programação, a metodologia, os conferencistas, os temas,

a partilha das experiências e outros aspectos do evento.
Os objectivos do Congresso são: animar os Frades da
América Latina a seguir caminhos novos na missão de
evangelização, recuperar a consciência missionária a
partir da memória histórica, animar a vida e as novas
iniciativas de evangelização das Entidades, despertar
a vocação missionária específica «ad gentes». Todas
as Províncias, Custódias e Entidades OFM na América Latina e Caribe estão convidadas a participar com
uma preparação prévia e com o envio de um grupo de
frades, entre os quais o Ministro ProvinciaL, o Secretário Provincial para a Evangelização, o Moderador para
as missões, algum com experiência missionária e outros
irmãos. Além disso, cada entidade pode incluir pessoas
leigas que colaboram e são activas nas realidades locais
de evangelização e missões. Para reflectir sobre os diversos temas, teremos a participação do Ministro Geral,
Frei José Carballo, do ex-Ministro Geral Frei Giacomo
Bini, de Frei Francisco Morales, de Frei Sandro Costa,
de Frei Edgar Santos e outros. Haverá amplo espaço no
Congresso para a participação activa de todos os presentes, seja nas diversas «oficinas», seja no diálogo com
os conferencistas, seja na partilha das experiências, etc.
Para seguir todos os passos da preparação pode-se
entrar na página web, especificamente criada para o
evento:
www.congresomisioneroofmla.blogspot.com
A COMISSÃO DA ORDEM PARA
O DIÁLOGO NO EGIPTO
A Comissão do Serviço para o Diálogo, inserida em nossa
Secretaria Geral para a Evangelização, celebrou um belo
encontro no Egipto, de 21 a 27 de Novembro de 2007.
Uma Comissão de Frades da Província local organizou
um programa de boa qualidade. Tivemos a graça de nos
encontrarmos com bispos da Igreja copta-ortodoxa, com
os monges copto-ortodoxos do Santuário de S. Menas,
com a Comissão Ecuménica do Egipto, com o Patriarca
da Igreja copta-católica do Cairo, com o Presidente das
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Igrejas evangélicas do Egipto, com a Família Franciscana
do Cairo, juntamente com o Núncio apostólico local D. FitzGerald, com o grande Imã dos muçulmanos no Cairo, com
os nossos Frades da biblioteca de Mouski. Cada encontro
iniciava-se num clima bastante formal e pouco a pouco
se tornava num verdadeiro encontro fraterno e familiar.
O Egipto tem cerca de 75 milhões de habitantes, sendo 8
milhões copto-ortodoxos, entre 220 a 280 mil são católicos e um grupo mais reduzido pertence às Igrejas evangélicas dos episcopais, dos presbiterianos e outros. Na
reunião da Comissão decidiu-se organizar um Seminário
sobre o Diálogo ecuménico e inter-religioso em âmbito
africano ou para o norte da África e do Médio Oriente.
Ao mesmo tempo, decidiu-se também encaminhar, para
início de 2009, um segundo Seminário sobre o Diálogo
ecuménico e inter-religioso em âmbito latino-americano e
caribenho, nos moldes do realizado em Porto Alegre, em
2006. Além disso, a Comissão ocupa-se com a elaboração e tradução de subsídios. Estão traduzidos em espanhol e em português os três subsídios já publicados. Está
sendo providenciada a sua tradução também em francês.
Um quarto subsídio está em fase de elaboração. Este é
voltado para o Diálogo intercultural e a sua publicação
está prevista para 2008. Tais subsídios são de particular utilidade e auxílio para uma formação ao diálogo na
nossa vida franciscana e na evangelização e missões.

Numa mensagem final, os Frades recordaram a intuição original de São Francisco, a longa história franciscana no meio dos muçulmanos e o
estilo de respeitosa presença e de diálogo que caracteriza hoje as nossas presenças nos contextos islâmicos.

MESTRADO EM EVANGELIZAÇÃO

rios das três Ordens Franciscanas. Oito eram Frades
capuchinhos provenientes da Índia e destinados para
Gana e para Alemanha (Europa, novo território de missão!); dois eram Frades conventuais destinados à Jamaica e à África; dois eram Frades menores: Frei Paulo
Nguyen Thanh Hai, vietnamita, para a Fraternidade em
Miamar (Birmânia), e Frei Juro Tokalic, originário da Bósnia-Herzegovina, para a Província de Nairobi, na África.
Os trabalhos foram em língua inglesa, sendo animados
pelos coordenadores da Fraternidade «Notre Dame des
Nations» e por um coordenador Capuchinho. No final, foi
feita uma avaliação conjunta com os Secretários gerais
para as missões das Três Ordens, e mais uma vez a experiência «missionária e interfranciscana» foi considerada
muito positiva. No fim, os dois missionários dos Frades
Menores seguiram para Itália para participarem numa peregrinação a Roma e aos lugares franciscanos de Assis,
Vale Reatina e a Alverne. No dia da festa da Imaculada
Conceição (8 de Dezembro) foram acolhidos pela Fraternidade da Cúria Geral, onde o Ministro Geral lhes conferiu o envio missionário para os respectivos destinos.

Encontra-se em fase de concretização um Curso sobre Evangelização, em nível de especialização (pósgraduação lato sensu) ou de Máster na linguagem da
Universidade Antonianum (PUA). Tal Curso terá como
sede o Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis
(Brasil), o qual se encontra filiado à PUA. Uma Comissão constituída para este projecto, da qual participaram o Reitor da PUA, o Secretário de SGEM, professores e Directores do ITF de Petrópolis e outros
Frades e Irmãs da Família Franciscana da América
Latina, organizou diversos encontros para elaborar
uma proposta, a partir do Curso inactivo já existente no Antonianum nesta área. O último passo foi o de
submeter a proposta ao Senado Académico da Universidade Antonianum, que o acolheu e aprovou.
O Curso tem como objectivos principais dar qualidade às experiências de evangelização nos cenários
contemporâneos em vista a uma contribuição ao serviço eclesial, reflectir de modo sistemático sobre tais
experiências no contexto da tradição pós-conciliar
latino-americana e na perspectiva evangélico-franciscana. Com o Máster pretende-se abrir caminho
para um futuro Curso a nível de Mestrado. Os destinatários deste Curso são as pessoas interessadas,
de modo particular os Irmãos e Irmãs da Família
Franciscana da América Latina e de outras partes do
mundo, para aprofundar a temática da evangelização.
A duração do Curso prevê 360 horas/ aula, com aulas expositivas, seminários, grupos de estudo e pesquisas orientadas. O início será provavelmente no
segundo semestre de 2008 ou no primeiro de 2009.
Seminário
sobre os Franciscanos e os Muçulmanos
(Roma, 18-21 de Setembro de 2007)
O encontro foi organizado pela Comissão para o Diálogo e tinha como tema: «Franciscanos entre os
Muçulmanos hoje: possibilidades e desafios». A iniciativa insere-se no quadro das celebrações do VIII
centenário da fundação do nosso carisma e no XXV
aniversário da primeira «Comissão franciscana internacional para as relações com o Islamismo», integrada depois no «Serviço para o Diálogo» da Cúria Geral.
O lema que orientou o seminário foi «Humiliter et devote
vivere», tomado das Constituições Gerais. Na sala dos
encontros estava presente um ícone novo e original que
representa o encontro de Francisco com o Sultão em Damieta. O escopo não era o de fazer um estudo teórico, mas
sim partilhar experiências concretas, confrontar situações
diversas e opiniões de quem vive entre os muçulmanos,
e de chegar a delinear um estilo de presença franciscana
nos novos cenários que se estão formando no mundo contemporâneo. Participaram Frades que vivem em Dibuti, no
Egipto, no Líbano, na Malásia, na Indonésia, nas Filipinas,
em Marrocos, na Síria, na Somália, na Líbia e na Turquia.

Preparação dos missionários
em Bruxelas (Setembro-Novembro de 2007)
Realizou-se em Bruxelas o sétimo curso de formação
para a missão, voltado para um grupo de 12 missioná-

1.º Congresso dos Educadores
FranciscanoS
De 1 a 3 de Novembro celebrou-se em Córdoba (Espanha) o primeiro Congresso Europeu de Educadores
Franciscanos, coordenado por Frei Joaquin A. Echeverry, animador geral da Pastoral Educacional, pelos
directores dos Colégios franciscanos de Espanha e
por Frei Antônio Herrera C., da Província Bética, Presidente do Comité organizador. Participaram 440 pessoas entre religiosos franciscanos e professores/as dos
nossos colégios. Estavam presentes representantes
de 32 centros educativos franciscanos da Europa entre os 46 existentes. Também participaram religiosas
e professores/as de Congregações franciscanas espanholas e alguns representantes da América Latina.
O acto de abertura foi presidido pelo Ministro Geral,
com a presença do Cardeal de Sevilha (Frei Carlos
Amigo Vallejo), do Bispo de Córdoba (D. João António Asenjo) e um representante do município de
Córdoba. Estavam presentes ainda: os definidores
gerais Fr. Miguel Vallecillo, Fr. Luís Cabrera e Fr.
Jacab Várnay; o Secretário Geral para a Evangelização, Fr. Nestor Inácio Schwerz, o Presidente da
Conferência Hispano-portuguesa, Fr. José Maria Arregi, o Reitor da Universidade Antonianum de Roma,
Fr. Johannes Freyer, e os Provinciais das Províncias de Sevilha, de Granada, de Valência e de Múrcia. Na sua intervenção inaugural, o Ministro Geral
falou sobre a «pedagogia franciscana». E no dia 2
de Novembro, o Ministro Geral presidiu à Eucaristia.
Os Congressistas, além de reflectirem sobre os desafios de hoje na educação na óptica católica e
franciscana na Europa, puderam conhecer a bela
cidade de Córdoba, património da humanidade.
in Secretariado Geral da Envagilização Missionária
(SGEM)
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Projectos da Ordem
à nossa espera

ROMPIA A MANHÃ…
A manhã foi morrendo
Lentamente, numa agonia de arco-íris…
O sorriso da tua vida
desmaiou
e fez-se a estrela
que sempre foi
que iluminou a tua vida
e agora virou saudade
dos dias de felicidade
nobreza , fidelidade e espanto
de uma melodia inacabada
partiste
numa madrugada aflita
sem dizeres adeus
e no coração guardadas
a grandeza de Bach
a emoção exaltada de Beethoven
a serenidade de embalar
de Schubert e
toda as melodias nobres
do teu coração de irmão
nos trabalhos e melodias
música e soluços
a desafiar o tempo
no fim de cada dia de missão
no encalço do homem …
E aqui fico eu
bem sei
numa sonolência infantil
com memórias trocadas
música sem pautas
a resgatar as boas-festas
que nunca te mandarei.
Nô chova.

Continuando a dar a conhecer alguns dos serviços de pastoral de evangelização, social e caritativa, que é operada em várias partes do mundo
onde se encontram as fraternidades franciscanas, aqui apresentamos
mais dois exemplos: um no Continente asiático e outro na Améria central.

Escola de computadores em Yangon (Myanmar – Birmania)
Os jovens em Myanmar têm dificuldade em frequentar as escolas superiores públicas
e muito menos têm a possibilidade de aceder ao uso de computadores e informática.
Para o uso destes instrumentos de trabalho e de comunicação existe uma grande
procura por parte dos jovens, mas poucas possibilidades em dar satisfação aos seus
anseios. Os Frades Menores, que têm uma fraternidade na periferia da capital Yangon,
perto de um departamento
universitário,
pretendem
oferecer
aos jovens estes serviços na área da informática. Assim, estão
a trabalhar no sentido
de criar uma escola
de computadores, com
ensino da língua inglesa, para os jovens do
bairro.
Para a instalação da
escola foram feitos estudos no que diz respeito ao local, móveis,
10 computadores com
impressoras e outro
material
necessário.
Para que este projecto
possa “arrancar” serão necessários 20.000,00 euros logo de início.. Para a administração dos cursos, que inclui o material escolar e ordenados aos proferssores, o projecto
necessita de 7.000,00 euros para os 10 meses de leccionação.

J. M. Gonçalves

Clínica móvel no Haiti
O Haiti é o país mais pobre das Caraíbas e da América central e meridional. A falta de trabalho e de instrução impede a maior parte da população de aceder à
educação e aos serviços de saúde, com a consequente alta de mortalidade. Os Frades Menores, para além
do trabalho de pastoral ordinária, iniciaram um serviço
sanitário ao domicílio através de um frade enfermeiro.
Este criou uma «Clínica móvel» para visitar, educar e
curar os doentes, sobretudo os mais pobres. Para muitos dos habitantes este é o único serviço médico a que
têm acessso.
Para o funcionamento desta Clínica, com o material
necessário e a presença de duas pessoas assistentes,
é necessária a quantia de 25.000,00 euros por ano.
Estas duas situações de trabalho missionário estão à
nossa espera pela oração e ajuda material através da

União Missionária Franciscana.

Nápoles - Reaberta ao culto a capela das Clarissas:
No dia 01 de dezembro de 2007, o Cardeal Crescenzio Sepe, Arcebispo de
Nápoles, com solene rito, reabriu ao culto, dedicando-a ao Cristo Redentor e
a S. Luís d’Angiú, bispo de Tolouse (irmão do fundador da Basílica de Santa
Clara e do anexo convento dos Frades menores, agora moradia das Clarissas), a Capela das Irmãs pobres de Santa Clara, situada no centro da histórica
praça de Gesù Nuovo. A capela estava cerrada por mais de dois anos, para
permitir as reformas urgentes. Os trabalhos resultaram ingentes e onerosos. Foi
necessário, entre outras coisas, substituir todas as madeiras consumidas pelo
tempo e ameaçadas de ruína. A boa Providência, pela intercessão do Pai S.
Francisco e da Mãe Santa Clara, servindo-se de generosos benfeitores e de
especializada maestria, possibilitou a reforma desse edifício, digno da glória de
Deus e da piedade do povo napolitano.

BOLSAS DE ESTUDO 2007/2008
e d u c a ç ã o é a base da
f or m a ç ã o de um país,
d e u m a c o m u n idade. Só com
u m a b oa f or m ação de base
r e l i g i o s a t e r e mos hipóteses
d e o b s e r v a r o crescimen t o d e c om u n i dades cristãs.
E s tá n a s n os s a s mãos apoiar
e f a z e r c om q u e se de s e n v o l v a m a s v ocações
m i s si on á r i a s que vão
s u r g i n d o n o s países
d e m i s s ã o f r a nciscana
«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 - tan-

to 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



Janeiro - 2008

A SAGRADA MISSÃO DOS NOSSOS TEMPOS
Eu sei que me vou debruçar sobre um tema de certo
melindre, que não é muito do
agrado de certos leitores da
imprensa. Preferem se critique as mazelas que atormentam a sociedade, sobre as
quais os autores dos textos
se espraiam, relatando tudo
quanto há de mais prejudicial
para a saúde, economia, eduMário Carapinha
cação, etc. Mas, salvo honrosas excepções, não nos pronunciamos sobre o que pensamos sobre a extirpação
dessas maldades do seio das sociedades! No entanto, todos temos a noção do bem e do mal! Em face
do exposto, vamos a ver se me consigo fazer compreender sobre a finalidade das minhas intenções.
Como se sabe, desde tenra idade todos nós somos
habituados a conviver com a violência, o ódio, o crime, a inveja, a corrupção, o narcisismo, etc. Salvo
honrosas excepções, deixa-se mergulhar as crianças nas águas infectadas do mar dessas maldades,
sem nos preocuparmos com o seu perfeito desenvolvimento. Formam a sua personalidade ouvindo
e aprendendo de tudo quanto há de mais maldoso
e prejudicial. Perante tanta desumanidade, todos
nos fechamos em copas, quanto à responsabilidade de cada um dar o seu contributo para libertar a
sociedade destes males. E é precisamente esta, a
grande missão do homem de hoje: «mentalizar as
pessoas desde a infância no sentido de que só com
a prática do bem para com os outros se alcança a
felicidade; que, venha o mal de onde vier, por mais
justas que sejam as razões de dissidência, só o diálogo as pode resolver, caso contrário só se ganham
sofrimentos». A sociedade preocupa-se imenso com
o ensino das disciplinas de matemática, física, história, etc. e menospreza o ensino da única ciência
que nos pode fazer felizes a todos: a da prática do

Bem. Tanto mais sabendo-se que o INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO DO GÉNERO HUMANO É
O MAIS RENTÁVEL de todos os investimentos.
A aprendizagem na escola da ciência da prática do
bem, como qualquer outra ciência - história, matemática, física, etc. -, com as respectivas classificações e
exames, será o melhor contributo da sociedade para
o mais perfeito desenvolvimento das crianças. Tudo
fazer para viver em paz com os outros, para se acabar de vez com os grandes males que atormentam
as sociedades: guerras e pobreza. Para tanto serão
necessários professores, especialistas em matéria
de moral, compaixão, caridade, amor, fraternidade...
A não ser a aprendizagem escolar da arte de praticar
o bem desde a infância, não se vê outra possibilidade de acabar com todas as maldades com que os
homens se enfrentam na vida, levando-os, quando
se sentem ofendidos, a procurarem defender-se, pagando na mesma moeda, com a violência, ganância,
ódios, inveja, corrupção, etc. Todos sabemos que a
nossa missão é preocuparmo-nos mais com os bens
interiores do que com os exteriores. E será isso o
que fazemos? Apesar de magníficas descobertas no
campo da ciência, despreza-se auxiliar o desabrochar das crianças e a construção da sua personalidade para a prática do bem e do seu próprio bem-estar.
Falar com elas da vida, de Deus, de Jesus, auxiliálas a encontrar as suas próprias respostas e a criar a
apetência pela leitura dos Evangelhos, onde se toma
conhecimento dos valores da caridade, amor, felicidade, etc., é a melhor forma de executar a missão
sagrada dos nossos tempos: formar a personalidade
das pessoas, construir o seu próprio bem-estar, forçar a erradicação definitiva do seio da sociedade de
ódios, guerras, pobreza, etc. Seria óptimo que toda a
Igreja se comprometesse universalmente na vivência
missionária da sua fé. Todos fazemos parte da espécie humana, com os mesmos direitos e deveres,
o que nos impõe tornarmo-nos solidários e unidos!

VII
Encontro de
Formação
A União Missionária Franciscana promove nos dias 7, 8
e 9 de Março o VII ENCONTRO
DE FORMAÇÃO PARA MISSIONÁRIOS LEIGOS, na Casa de Retiros de
Nossa Senhora do Carmo, em Fátima.
Este Encontro é extensivo a todos os
benfeitores, zeladores, amigos, missionários leigos e também a todos os que
esperam ser enviados em missão. Este
encontro procura dar formação e esclarecer os participantes sobre as actividades da UMF, assim como promover
e difundir a espiritualidade franciscana.
Este ano iremos contar com a presença do
Frei Vicenzo Brocanelli, Moderador Geral
da Evangelização Missionária, que irá estar connosco para nos ajudar nas reflexões.

Franciscus et Clara memoria et prophetia
Encontro de todas as Presidentes das Federações OSC (Ordo Sanctae Clarae), em Assis, do dia 26 de Janeiro a 06 de Fevereiro de 2008.
Objectivos principais desse encontro: possibilitar às irmãs o conhecerse mais e melhor e, conjuntamente, fazer a peregrinação aos lugares
franciscanos e clarianos mais significativos; programar o caminho futuro, para celebrar o VIII Centenário da fundação da Ordem das Pobres
Damas de Santa Clara; reflectir sobre alguns temas mais importantes.

Um Franciscano Secular a caminho
da beatificação
É o servo de Deus Giacomo Taglione, nascido em Marcianise (Caserta) - Itália, em 1896, e falecido em 1962, Franciscano secular desde 1921 e fundador da Associação
«Apostolado do sofrimento». Na idade de dezasseis anos, atingido por grave forma de poliartrite deformadora, em 1919, depois de
grave crise espiritual, superada com a ajuda determinante de São
Pio da Pietrelcina, viveu sua total imobilidade como um privilégio reservado aos eleitos do Senhor. Com a força de seu exemplo, ensinou aos doentes o segredo da «perfeita alegria» franciscana, que
alcançou através da comunhão eucarística quotidiana e da cruz do
Senhor. No dia 11 de dezembro, os teólogos consultores da Congregação das Causas dos Santos expressaram-se favoráveis quanto ao
heroísmo de virtudes por ele praticadas.

Abidjan - 50 anos de presença franciscana
No dia 02.12.2007, os frades da Província do Verbo Encarnado (Togo – Costa de Marfim - Benin) concluíram as celebrações em Abidjan, capital da Costa de Marfim, pelos cinquenta anos de presença franciscana na África Ocidental.
Participaram no evento: o Ministro Geral, que presidiu à Missa solene;
o bispo local, Mons. Paul Dacoury; o arcebispo franciscano, Mons.
Paul-Siméon Ahouanan Djro; o Definidor Geral, Fr. Amaral Bernard
Amaral; e o Moderador para as Missões, Fr. Vincenzo Brocanelli. No
sábado anterior à conclusão do jubileu, o Ministro geral encontrou-se
com os frades da Província, aos quais deixou uma mensagem de grande apreço pelo trabalho missionário e alguns desafios importantes
para que a Província do Verbo Encarnado possa crescer e consolidarse. Encontrou-se também com a Família Franciscana e as Clarissas.

Restituamos tudo ao Senhor
com as palavras e a vida! 2008-2009

No próximo número do «Missões Franciscanas», daremos informações mais
detalhadas sobre os horários e agenda
do Encontro, alojamento e temas de reflexão, assim como os intervenientes.
Caso esteja interessado, pode fazer desde já a sua inscrição para:
União Missionária Franciscana
ENCONTRO MISSIONÁRIO
Rua dos Mártires, 1
Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
Tel: 244839904/6
Fax: 244938905
e.mail: umfprocnac@netcabo.pt

Assim é definida a terceira e última etapa do itinerário celebrativo para
o centenário da Ordem. Com assombro e gratidão, queremos celebrar o dom de nossa vocação, dando graças ao Senhor por ter-nos
chamado a essa vida e, ao mesmo tempo, restituir, com as palavras e
com a vida, ao mundo, à Igreja, aos nossos irmãos, o dom recebido.
Discernir, projectar, celebrar e restituir são acções que mutuamente se reclamam e mutuamente se completam: um movimento condiciona o outro e o relança. Não se pode celebrar e restituir sem
um projecto e, sobretudo, sem um verdadeiro e sadio discernimento. O discernimento, como ponto de partida desse itinerário, deve
ser assumido como atitude constante por cada irmão e cada entidade, para voltar ao Evangelho e à Regra, «miolo do Evangelho».

Japão - Escola Franciscana
Nasceu no Japão a Escola Franciscana, que visa promover estudos
sobre documentos teológicos franciscanos medievais. É a primeira
instituição de tal género, nascida no Japão. A equipe dos estudiosos,
coordenada pelos Frades menores Fr. Joaquim Maekawa e Fr. Estêvão Seiji Fukuda, compõe-se de outros Frades menores, estudiosos
da Família franciscana, e também de leigos. Entre esses há mesmo
alguns não-cristãos, interessados no pensamento franciscano. A Escola já publicou três volumes, sob o título «Franciscan Studies», que
contêm variados materiais de estudos nesta área: vai-se de São Francisco a Santa Clara, até a Boaventura, Ubertino da Casale, Ockam e
Duns Scot. Actualmente, a equipa ocupa-se na tradução para a língua
japonesa do Prólogo de Duns Scot. Essa obra é uma iniciativa muito
interessante num país de antiga e nobre cultura, no qual o Franciscanismo pode ser elemento precioso de diálogo intercultural e religioso.
MF/FRATERNITAS
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MISSÃO FRANCISCANA NO NORDESTE ALGARVIO
A JUFRA - Juventude Franciscana - iniciou no passado
Sábado um trabalho missionário no Nordeste algarvio,
mais concretamente nas paróquias de Martinlongo e Vaqueiros, que pretende levar a cabo uma vez por mês.

dessa forma dar uma maior continuidade ao trabalho para
que não aconteça apenas uma vez por acaso. «É preferível começar mais próximo de casa porque a distância
é menor e há mais recursos», justifica o frei José Quintã.

Acompanhados pela animadora Paula Canário e pelo padre
frei José Quintã, assistente do grupo, os sete jovens pertencentes ao grupo «Sóis de Bênção» de cerca de 19 elementos,
chegaram pela manhã à Serra algarvia com vontade de fazer
algo em prol daqueles que mais precisam. Com uma população maioritariamente idosa, Martinlongo e Vaqueiros têm muito trabalho ao nível do apoio social em que os franciscanos
poderão ser úteis. Para além deste, com os poucos jovens
que ali habitavam a serem obrigados a sair da terra para poderem completar os estudos, as duas paróquias necessitam
igualmente de quem queira contribuir no trabalho pastoral.

De visita ao Nordeste algarvio, aquando da passagem da
Cruz de São Damião pela diocese algarvia, os membros
da JUFRA recordam o convite deixado pela comunidade
local das irmãs Franciscanas Missionárias de Maria (FMM)
para que ali voltassem. Com a vinda do frei José Quintã
este ano para a diocese algarvia a proposta tomou forma,
acabando por ser apresentada ao pároco local. «O padre
Atalívio Rito aceitou de imediato a nossa proposta apresentada pelo frei José Quintã», recorda Paula Canário.

Frei Quintã apresentando um tema do encontro
A ideia de realizarem missões surgiu no seio da JUFRA
já há algum tempo. «Achávamos necessário fazer este
tipo de coisas para o grupo crescer», explica Paula Canário. Depois de, durante dois anos consecutivos, terem feito uma experiência de trabalho durante uma semana no
Centro de Deficientes Santo Estêvão, em Viseu, instituição que acolhe jovens e adultos, portadores de deficiência
profunda, e também em Mértola no lar de idosos local, os
jovens franciscanos quiseram agora trabalhar na sua própria diocese, também por entenderem ser-lhes possível

Alojados na casa paroquial, o grupo de jovens, composto
por cinco algarvios e por dois estrangeiros a estudar no
Algarve, o Martin Lassen, natural de Copenhaga, na Dinamarca, e a Ramila Furtado, oriunda de Goa, na Índia,
aproveitaram o primeiro fim-de-semana para conhecer os
primeiros montes que irão visitar e para serem apresentados às comunidades locais. No decurso da Eucaristia que
animaram na tarde de sábado no Pessegueiro, o frei José
Quintã explicou o sentido da missão franciscana. «Vimos
partilhar a riqueza do amor que vimos tentando construir.
Vir até aqui, junto de vós, é também uma possibilidade de
mostrarmos que a mensagem de Cristo, a Palavra de Deus
e a comunhão fraterna entre os irmãos é para ser vivida
e partilhada», explicou o presidente da celebração. «Viemos também para estar convosco, por isso temos de nos
encaixar na vossa vida diária e de trabalho. Vimos partilhar o que trazemos, do nosso tempo e disponibilidade, da
nossa força e alegria», complementou o jovem sacerdote.
A irmã Maria do Rosário Cunha, da comunidade local das
FMM, assegurou à FOLHA DO DOMINGO haver muito
trabalho a fazer naquelas localidades com idosos, muitos dos quais acamados. «Quem quiser dar-se aos outros, aqui tem muito por onde o fazer. Acho que vai ser um
apoio importante para a paróquia», confirmou. Marlene Brito, membro do grupo, explicou a necessidade de fazerem
estas actividades. «Como o nosso grupo se reúne todas
as semanas para fazermos orações ou outro tipo de actividades, sentimos muito essa necessidade de alimentar

a oração com actividades práticas», frisou. A jovem explica que todos crescem não só individualmente, mas como
grupo. «Sentimo-nos mais unidos e a nossa união com
estas missões passa para fora e as pessoas vêem-nos
mais felizes e acabamos por contagiar os outros», referiu.

Momento de Oração Jovem
Também Paulo Lima, outro dos membros da JUFRA algarvia, confirmou a importância destas actividades. «Com a
oração o nosso coração vai-se fortificando cada vez mais
e quando fazemos missões destas é que sentimos mesmo
o amor das pessoas», salientou, explicando que tenta sempre participar porque são iniciativas que o fazem «crescer
muito como pessoa». «O meu amor pelas outras pessoas
vai crescer ainda mais. Não são os outros que são beneficiados, nós é que saímos enriquecidos», conclui. Outro
dos projectos da JUFRA é participar numa missão no Chimoio (Moçambique). Com vista à sua prossecução a JUFRA está a pensar fazer uma angariação de fundos para
que essa vontade se concretize em 2009. Por outro lado a
angariação de fundos permitirá a continuidade de missões
como a do Nordeste algarvio. Para já têm a ideia de promover uma noite de fados com a participação também da
Orquestra do Algarve e da Companhia de Dança do Algarve.
Nacional / Diocese do Algarve 21/12/2007

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

Kartum (Sudão) – Fraternidade S. Francisco de Assis
No dia 10 outubro de 2007, a nova Fraternidade OFM foi oficialmente apresentada à Diocese de Kartum pelo Cardeal Gabriel Zubeir Wako, durante a
Eucaristia conclusiva do segundo Sínodo diocesano. Os membros da Fraternidade «S. Francisco de Assis» – Fr. John Lemi e Fr. Peter Tindo (Sudão); Fr.
Leopoldo Mičić, Croácia; Fr. Melito Pinili, Filipinas – haviam chegado ao Sudão em julho. Foram hóspedes no Seminário Maior «S. Paulo» de Khartum e,
no dia 01 agosto, mudaram-se ao Centro Diocesano de Catequese, em Kobar.
O início dessa nova Fraternidade foi marcado por dois importantes fatos:
o encontro com o Arcebispo de Kartum e o «Projeto de vida da Fraternidade». Além de ser muito acolhedor e generoso com os frades que chegaram ao Sudão, o Cardeal Wako mostrou-lhes as prioridades de sua Diocese,
convidando-os a vivê-las e pô-las em prática. Com a ajuda do Definidor geral, Fr. Amaral, a Fraternidade, que se declara «Fraternidade-contemplativa-em-missão», montou um programa essencial para viver como Frades menores e agir como tais, no novo contexto em que a obediência os colocou.
Fraternitas

•

•

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

Caros leitores:
Saudações fraternas de Paz e Bem.
Apresento ainda votos de um bom Ano 2008, com muita Paz, Saúde e Amor. Continuamos unidos neste trabalho de dar a conhecer o que os Missionários
Franciscanos espalhados pelo mundo vão realizando, para que Jesus seja mais conhecido e amado.
Nesta quadra de Natal enviámos 250 euros de Boas-Festas ao Seminário de Santo António de Chimoio, em Moçambique. Também para os Jardim Infantil
«Os Patinhos» seguiram 250 Euros, que foram entregues à Irmã Rosemar, das Missionárias Franciscanas de Nossa Senhora. Tais ofertas, demonstrando
um grande sentido de partilha e comunhão, chegaram até nós com esta finalidade.
Como vem sendo hábito, e é do conhecimento de muitos dos nossos leitores, nesta altura do ano também foram celebradas 30 missas pelas intenções
dos fundadores de “Bolsas de Estudo”. Esclareço que todo o dinheiro que nos é enviado com esta finalidade é aplicado na formação dos jovens missionários franciscanos.
E, tendo presente a intenção missionária para este mês, rezemos “para que a Igreja em África, que se prepara para celebrar a sua segunda Assembleia
Especial do Sínodo dos Bispos, continue a ser sinal e instrumento de reconciliação e de justiça em um Continente ainda marcado por guerras, exploração
e pobreza».
Frei Vítor Rafael, OFM

