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Encíclica do Papa Bento XVI
«Spe Salvi»

O Santo Padre Bento XVI publicou a sua
segunda encíclica intitulada “Spe Salvi”,
isto é, “Salvos pela Esperança”. Este
novo documento, que veio à luz no passado dia 30 de Novembro, foi apresentado no Vaticano pelos cardeais Georges
Cotter, teólogo pontifício, e pelo cardeal
Albert Vanhoye, exegeta bíblico.

homem na sua dimensão existencial e abre-o aos
outros. O amor é, por isso mesmo, caridade.
Na nova encíclica o Santo Padre associa a Fé
e a Esperança, pois uma sem a outra perdem
o seu sentido. A Fé semeia no homem uma esperança concreta e a Esperança, enquanto fenómeno cristão, remete-nos obviamente para
uma dimensão de fé. Como sublinha a carta aos
Hebreus, a plenitude da fé está relacionada com
A encíclica é um tipo de documento que toma a a imutável profissão da esperança (Cf. Heb. 10,
forma de uma carta dirigida ao clero e a todos os 22-23). Para darmos razões da nossa esperança
importa alicerçarmo-nos numa
fé verdadeira. Para Bento XVI a
esperança radica numa pessoa Jesus Cristo - e antes do encontro com Ele podemos exclamar
como Paulo aos Efésios: “Antes
do encontro com Cristo estava
sem esperança e sem Deus no
mundo” (Ef. 2,12).
A esperança cristã aponta-nos
para o futuro, diz-nos que a vida
não acaba no vazio. A esperança aponta-nos para a redenção
operada já em Cristo.
O Sumo Pontífice concretiza
esta esperança num exemplo
que serve de modelo para todos
os cristãos: Josefina Bakhita.
Cardeal Saraiva Martins com o Papa Bento XVI
Esta mulher africana, canonizada por João Paulo II, foi venfiéis leigos, sendo um dos principais recursos es- dida repetidas vezes como escrava, seviciada e
critos utilizados pelos pontífices para comunicar por fim foi comprada por um cônsul italiano que
sobre assuntos relativos à doutrina e à moral.
lhe deu uma formação cristã e lhe possibilitou o
Bento XVI, que foi eleito Papa em Abril de 2005, conhecimento de Deus e da sua mensagem de
escreveu a sua primeira encíclica intitulada esperança em Cristo Jesus. Descobrindo Cristo,
“Deus caritas est” (Deus é amor) em Janeiro de Bakhita alimentou a sua esperança e a sua vida
2006. Nesta primeira encíclica ele convidava-nos ganhou um novo sentido, isto mesmo ela o tesa compreender o verdadeiro amor, tantas vezes temunhou em sucessivas viagens realizadas em
falsamente conotado com a luxúria ou com o pra- Itália já como religiosa Canossiana.
zer egoísta. O amor, revela-nos o Papa, edifica o Num segundo momento deste documento, o

Papa fala-nos de Cristo como filósofo e pastor.
Um filósofo que nos educa pelo testemunho e um
pastor que acompanha o seu rebanho. Cristo é
Ele próprio a Fonte de Esperança.
Embora a esperança indique o futuro, ela não
nos alheia da realidade presente. O Papa, citando S. Bernardo de Claraval, diz que podemos ser
contemplativos, mas tornando-nos igualmente
trabalhadores ao jeito dos monges que vivem a
reforma beneditina preconizada por S. Bernardo.
Num terceiro período, Bento XVI percorre a história, mostrando quanto a esperança cristã foi
corrompida quando aliada a certas correntes filosóficas e políticas ou quando confundida com
o progresso. Esperança e Progresso não são
contraditórios, mas supõem que a Esperança
se alimente da Fé tal como o Progresso. Supõe
também que o Progresso tenha como instrumento regulador a Ética e que a razão não se afaste ou tema Deus. Razão e Fé precisam uma da
outra para realizar a sua verdadeira natureza e
missão.
O sucessor de Pedro diz que há lugares de
aprendizagem e de exercício da esperança. São
eles a Oração, o Agir, o Sofrer e o Juízo. Sobre
estes lugares faz uma profunda reflexão, focando
a centralidade da oração individual e da oração
da Igreja; destaca a nossa acção no mundo como
espaço onde se realiza a esperança já e o sofrimento como acto redentor. No respeitante ao
Juízo, desenvolve esta realidade escatológica,
destacando o Céu e o Inferno como possibilidades da nossa liberdade. Fala também do Purgatório, não como lugar, mas mais como encontro
purificador com Cristo.
Por fim apresenta-nos o paradigma de Maria
como estrela de esperança para o homem contemporâneo.
Esta encíclica acaba por tocar em aspectos que
hoje parecem ter sido arrumados por alguns teólogos, tal como o sofrimento enquanto acto redentor; a intercessão dos cristãos por aqueles que já
faleceram; e a questão da justiça e da graça.

A caminho do Congresso
Missionário
A Igreja Portuguesa prepara o Congresso Missionário
Nacional que vai acontecer de 3 a 7 de Setembro, em
Fátima, e pretende celebrar o 10º aniversário do Ano
Missionário.
O lema é: ‘Portugal, vive a Missão, rasga horizontes’,
com três partes. 1ª - Portugal – visão histórica, geográfica, sociológica e religiosa de Portugal. 2ª - Vive a Missão
– a visão teológica da Missão hoje. 3ª- Rasga horizontes – lançamento de pistas de orientação e sugestões
rumo a um Portugal mais comprometido com a Missão.
O programa abre, na noite do dia 3 de Setembro, com
a conferência de D. José Policarpo sobre ‘a Missão
e as incertezas do mundo contemporâneo’. O dia 4
abre com D. António Couto, que apresenta as ‘situações «Ad Gentes» na Igreja em Portugal’, continua
com um painel de Testemunhos da missão na Igreja
em Portugal. O fim do dia é marcado por uma conferência de Maria José Nogueira Pinto sobre ‘Portugal: o desafio dos valores’ e por um cinefórum.
O P. José Ornelas Carvalho intervém, na manhã do dia
5, sobre ‘os novos caminhos da Missão Ad Gentes’ e o
João Duque fala da ‘Missão no coração da Igreja Local’.
A tarde é marcada por um painel de ‘Experiências
missionárias nas Igrejas Locais’, no contexto de um
workshop por Dioceses. D. Gabriel Mbilingi, VicePresidente da Conferência Episcopal de Angola e S.
Tomé (CEAST), inicia a segunda parte do Congresso com uma conferência sobre ‘a Missão que sonhamos: a partilha de “tesouros” das Igrejas-irmãs’.

‘Os novos espaços dos Leigos na Missão Ad Gentes’ é o tema a abordar pelo P. António Vaz Pinto, na
manhã de sábado, seguido de um painel com ‘Experiências de partilha missionária entre as Igrejas’.
A tarde de sábado será dedicada ao Laicado Missionário, com a ‘Feira do Voluntariado’, e culminará com a conferência de D. Manuel Quintas sobre as ‘Linhas de acção para o futuro da
Missão em Portugal’. A noite será de Convívio Missionário, com a animação de uma banda católica.
A manhã de domingo conta com o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. Jorge Ortiga, que
abordará o tema ‘Missão Universal e Igreja Local’
O Congresso encerra com a Eucaristia, no altar do Recinto, às 11h, presidida por D. José Policarpo.
D. Manuel Quintas, Bispo do Algarve e Presidente da
Comissão Episcopal das Missões, disse que ‘ gostaria
que o lema deste Congresso – Portugal, vive a Missão,
rasga horizontes – constituísse um apelo e um ‘envio’
de toda a Igreja em Portugal, neste início de um novo
milénio; um reacender, no coração dos cristãos, do entusiasmo das origens; um ressurgir do ardor da pregação apostólica iniciada na manhã de Pentecostes; uma
maior convicção da urgência e necessidade da participação pessoal na missão da Igreja, através do testemunho
e do compromisso quotidiano, vivido nas Igrejas locais’.
Todos não seremos demais. Todos e em força para o
Congresso!
Presidente da MissãoPress

Paulo Ferreira, OFM

Director:
Vitor Manuel Gomes Rafael,OFM

TIMOR
As Irmãs Concepcionistas ao
Serviço dos Pobres realizam
trabalho de ajuda e colaboração de âmbito missionário
com o povo
Página 4

PEREGRINAÇÕES DA UMF
Em fase de preparação a
UMF tem agendadas duas
peregrinações para dar a conhecer aos participantes os
lugares da Terra de Jesus e
de Francisco de Assis
Página 5
A ESTUDAR JUNTOS EM
ÁFRICA
Do Colégio de S. Boaventura,
Lusaka, vem-nos o exemplo
da unidade e fraternidade na
formação franciscana
Página 8

Que o Senhor
te abençoe
e te guarde!
Te mostre a
Sua face e
tenha piedade
de ti!
Que o Senhor
volte o Seu rosto
para ti e te dê
a paz!
Que o Senhor te abençoe!
S. Francisco de Assis
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EDITORIAL
Neste mês de Fevereiro vamos dar início
ao Tempo da Quaresma, que começa com
a cerimónia da imposição das cinzas.
Qual o significado destas cinzas e deste
tempo litúrgico, tão rico, que nos é proposto viver?
O uso das cinzas tem já a sua origem no
Antigo Testamento. Simbolizam dor, morte e penitência. Por exemplo, no livro do
Profeta Daniel, ao profetizar a destruição
de Jerusalém pela Babilónia, podemos ler:
«Voltei-me para o Senhor Deus a fim de
lhe dirigir uma oração de súplica, jejuando
e tomando o saco e a cinza» (Dan. 9, 3).
Também, pela pregação de Jonas, o povo
de Nínive proclamou um jejum e todos se
vestiram de saco, incluindo o Rei, que se
levantou de seu trono e se sentou sobre as
cinzas (Cfr. Jon. 3,5-6). Estes exemplos do
Antigo Testamento demonstram a prática
corrente de utilizar as cinzas como símbolo
de arrependimento.
O próprio Jesus fez referência ao uso das
cinzas quando falou daqueles povos que
se recusavam a arrepender-se dos pecados, apesar de terem visto os milagres e
escutado a Boa Nova: «Ai de ti, Corozaim!
Ai de ti, Betsaida! Porque, se os milagres
realizados entre vós tivessem sido realizados em Tiro e em Sidónia, de há muito
teriam feito penitência no saco e na cinza»
(Mt 11, 21).
A Igreja, desde os primeiros tempos, continuou fiel à prática do uso das cinzas com
o mesmo simbolismo de penitência e, com
o passar dos tempos, o uso das cinzas foi
adoptado como sinal do início do Tempo
da Quaresma, o período de preparação de
quarenta dias para a celebração da Páscoa do Senhor.
Na nossa liturgia actual de Quarta-feira de
Cinzas, se possível, utilizamos cinzas feitas
com os ramos do ano anterior, distribuídos
no Domingo de Ramos. O sacerdote abençoa as cinzas, que são impostas na cabeça
de cada fiel, traçando com elas o sinal da
cruz, dizendo: «Lembra-te, homem, que és
pó e ao pó hás-de voltar» ou então: «Arrepende-te e acredita no Evangelho».
Preparemo-nos para a Quaresma, compreendendo o significado profundo das
cinzas que recebemos. É um tempo para
reflectir e examinar a nossa vida de cristãos e lamentarmo-nos por não sermos
como deveríamos ser. Só assim poderemos voltar os nossos corações genuinamente para Jesus, que sofreu, morreu e
ressuscitou para nossa salvação. Além
do mais, este Tempo da Quaresma serve
para renovarmos as nossas promessas
baptismais, morrermos para o passado e
começamos uma “vida nova” em Cristo.
SANTA QUARESMA!

SÃO PEDRO BAPTISTA, MÁRTIR
Ocorre a 6 de Fevereiro a comemoração litúrgica da São Pedro
Baptista e Companheiros.
São Pedro Baptista nasceu em
Santo Estêvão do Vale em 1542
(Ávila – Espanha) e professou
na Ordem Franciscana no ano
de 1586. Como já vinha com os
estudos eclesiásticos, os seus
superiores confiaram-lhe tarefas
formativas e de pregação. No entanto, movido pela divina inspiração e lendo os sinais dos tempos
e da história que naquela altura
se faziam sentir em toda a Península Ibérica devido à epopeia dos
descobrimentos marítimos, parte
como missionário em 1581 para
a ‘Nova Espanha ’, como então se
chamava ao México.

Gravura representativa dos Mártires do Japão

Em contacto com a vastidão do trabalho apostólico e a riqueza das culturas
locais, onde o verdadeiro Deus se escondia em ritos e celebrações tribais,
o santo missionário sentia ainda maior
desejo de levar o nome de Cristo a outras paragens. Tinha agora como meta
e objectivo missionário chegar à China
e ao Japão.
Respiravam-se entre os franciscanos
os nobres aromas da reforma de São
Pedro de Alcântara (1499-1562), que
deram um brilho especial à Ordem dos
Menores com a valorização da vocação
missionária, como vocação constitutiva da nossa identidade franciscana.
O Amor era a práxis de uma vida contemplativa, isto é, uma vida escondida,
vivida com Cristo em Deus, na austeridade e na pobreza evangélicas.
Apresentava-se assim aos Irmãos o
‘Mundo Novo ‘ que se abria nas Américas e no Oriente. São Pedro Baptista,
que tinha nascido para a vida franciscana neste ambiente de entrega em

vida apostólica e missionária, é enviado para as Filipinas, tendo chegado a
Manila em 1584 para aí lançar as sementes daquele que se tornou o maior
enclave cristão no Extremo Oriente.
Cheio de zelo missionário, chega ao
Japão em 1593 e, numa doação sem limites, depara-se com uma dificuldade:
como pregar aos nativos sem conhecer
a sua língua?
Passa então a falar a língua que todos
entendem, a língua da caridade, da
entrega, a língua da proximidade. Começa a curar os doentes e a visitar os
pobres, constrói hospitais e casas de
acolhimento, torna-se médico dos corpos e das almas. Beija o leproso como
São Francisco e partilha a vida com os
mais pobres da sociedade. Toma ao
seu cuidado os pobres, as viúvas e os
órfãos, como Cristo na Sua vida pública, e começa a levantar a bandeira dos
direitos humanos, defendendo o povo
explorado pelos colonizadores.
Este seu empenho levou São Pedro Baptista a aceitar ser embaixador de Filipe II
A vida do Beato Francisco Gárez também
me impressionou, assim como o exemplo
do Frei Vítor Henriques, ao verificar que nos
nossos tempos a ciência não se incompatibiliza com Deus e há ainda gente de tanto
valor e corações tão generosos que deixam
tudo para ajudar os mais doentes e mais
pobres que vivem em climas inóspitos.

Moura Morta, 11-01-2008
Rev. Sr. P. Vítor
Acabo de receber o vosso jornal de
Dezembro, que li com interesse. Gostei
muito da descrição da Igreja da S.S. Trindade. Embora já tenha lido várias, para
mim a vossa é a mais completa.
Chamo-me Otília e gostei da “memória” da Irmã Otília Rodrigues Fontoura, do
seu testemunho de vida, tanto mais que
era da minha diocese, embora do outro
extremo.

Assino publicações de várias congregações missionárias. Já tenho bastante idade,
sou solteira e já não tenho família directa.
Às vezes penso suspender as publicações
que recebo. Se algum dia o fizer, o vosso
jornal ficará até ao fim. Fui educada num
colégio de religiosas franciscanas, em Lamego, aonde ia de vez em quando o Sr. Pe.
Filipe Tojal pregar retiros. Eu era então uma
adolescente que ele ajudou muito e sempre
me auxiliou espiritualmente enquanto viveu.
Este princípio de ano é sempre altura para
pôr em dia muitos pagamentos, mas mais
adiante mandarei uma oferta para celebrardes missa por sua alma.
Com votos de 2008 cheio de bênçãos divinas, subscrevo-me com consideração e
estima.
Maria Otília de Figueiredo
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Saúde, Paz e Bem, com as minhas saudações em Jesus Cristo, para toda a Comunidade Franciscana.
Junto a esta envio um cheque com a importância (…) que se destina ao pagamento
da assinatura do Jornal “Missões Franciscanas”. O que sobra por favor aplique nas
Obras Missionárias.

de Espanha, III de Portugal, no Japão.
Graças a esta maneira de estar na
vida, os Missionários Franciscanos são
notícia entre os nipónicos. Desta forma, os que são contra Cristo e a Igreja
começam a urdir a sentença de morte
do nosso Santo, tendo ele encontrado
o calvário em Nagasaki. Morreu crucificado aos 52 anos e, como Cristo na
cruz, orou pelos seus carrascos.
São Pedro Baptista e os seus companheiros (seis missionários franciscanos, quinze Irmãos da Ordem Terceira
de São Francisco de Assis e três jesuítas) foram crucificados no dia 5 de
Fevereiro de 1597 e são os protomártires do Japão. Foram canonizados pelo
Papa Pio IX em 8 de Junho de 1862.
A pobreza franciscana semeou o amor
e floresceu a bem-aventurança. Este
é o mais belo testemunho que os seguidores de São Francisco, anunciando Cristo, há oito séculos oferecem ao
mundo pela salvação dos homens.
Frei Álvaro Silva, OFM
Gostaria de contribuir com mais, pois
também sou franciscana e pertenço à OFS.
Já sou reformada e tenho quase 80 anos.
Rezo muito pelas missões e peço ao Senhor que dê muitas vocações missionárias
aos nossos jovens. As missões necessitam
de almas vocacionadas. Deus vos ajude na
vossa nobre missão de levar Jesus às almas e trazer almas para Jesus. Consolome ao ler o jornal. Através dele vejo quanto
trabalham os nossos missionários franciscanos. Bem hajam e Deus abençoe a todos.
Termino com os meus cumprimentos e
agradeço que nas vossas orações vos
lembreis desta irmã. Obrigado.
Fernanda Sousa e Silva

Aveiro, 17 de Dezembro de 2007
Caríssimo e Reverendo Frei Vítor
Paz e Bem
Depois de ter tudo em ordem, chegados
ao Natal do Salvador, vamos dar contas da
Missão ao serviço de Deus e dos nossos
irmãos. … Temos em Aveiro um grupinho
de amigos que, além do jornal, calendários,
etc. , me vão dando também mais ofertas
para as Bolsas de Estudo dum Seminarista. Desde que me pediram esta Missão em
Aveiro mandámos para esta obra das Missões …
Agradecemos as provas de carinho e fraternidade pelos cartões de Boas Festas, de
orações que me enviarem. O jornal rico em
conteúdo traz noticias de acontecimentos
ao vivo, que nos estimulam à santidade e
evangelização. Santo Natal e um Ano 2008
repleto de Bênçãos de Deus, com Saúde e
tudo de bom. As minhas saudações amigas. Da vossa,
Irmã Virgínia Ribeiro



Fevereiro - 2008

LITURGIA
Neste mês de Fevereiro muitos temas litúrgicos podiam
servir para esta pequena reflexão. Entre todos, porém,
sobressai o Tempo Quaresmal, com início no dia 6 de Fevereiro. Este tempo litúrgico sempre teve uma importância capital na vida da Igreja.

E VIDA

A FÉ PARA VER A LUZ

renta anos da travessia do deserto pelo povo hebraico, antes
de entrar na Terra Prometida.
Nos primeiros tempos a espiritualidade quaresmal era vivida
de um modo intenso. Como viver hoje a Quaresma?
Tudo quanto se faça deve ter como finalidade a própria conversão. Para converter os outros, devo converter-me a mim
próprio; para evangelizar os outros, devo evangelizar-me a
mim mesmo. Para que a nossa Quaresma seja uma autêntica Quaresma missionária procuremos vivê-la com este espírito de conversão.

Nos primeiros tempos a única festa, por assim dizer, era a
Páscoa, que se celebrava no primeiro dia da semana, ao domingo, dia da Ressurreição do Senhor. Quando se fixou no
calendário um domingo para esta celebração, apareceu também a reserva de dois dias dedicados à oração e ao jejum
como preparação mais cuidada da festa da Páscoa. No século III tal preparação alongou-se para uma semana, depois,
para três semanas e, no século IV, atingiram-se os quarenta
dias. O Concílio de Niceia, no ano 325, fala da Quadragésima como sendo já conhecida de toda a Igreja.

Há inúmeras práticas que condizem com a espiritualidade
quaresmal. Algumas:
A Palavra de Deus. Ler mais a Sagrada Escritura e proporcionar a outros essa mesma leitura, oferecendo Bíblias
às Missões. Somos uma Igreja muito sacramentalizada, mas
pouco evangelizada.
A Oração. Uma oração mais intensa e mais fervorosa, em
conformidade com as intenções missionárias. Dar primazia
à Eucaristia e ao Terço.
Penitência. O jejum foi prática espiritual muito apreciada e
muito praticada. Hoje, muito desvalorizada. Talvez porque se
atendeu mais à letra do que ao espírito. O Papa Leão Magno, no século V, sintetizou: “Prescrevemo-vos o jejum recordando-vos não apenas a necessidade de abstinência, mas
também as obras de misericórdia. Assim, aquilo que poupardes na vossa alimentação ordinária, torna-se alimento para
os pobres”. Portanto, não é jejum para poupar e engordar a
conta bancária, mas para ir em auxílio daqueles que vivem
em jejum permanente. Um pobre dizia: “Nós temos tripas
que nunca têm uso...”
Não se trata de jejum apenas material. Há que fazer jejum
quanto ao nosso mau feitio, aos maus juízos, aos melindres,

A palavra Quadragésima, ou Quaresma começou por designar o quadragésimo dia antes da sexta feira santa, correspondendo ao actual primeiro domingo da Quaresma, primeiro dia de uma quarentena de penitência a anteceder a
comemoração anual da Ressurreição de Jesus. Com o tempo a palavra passou a designar todos os quarenta dias. Nos
meados do século VI o jejum tornou-se elemento preponderante da ascese quaresmal, de tal modo que a Quaresma
veio a identificar-se com a quarentena de jejum. Mas, como
aos domingos nunca a Igreja jejuou, para perfazer os quarenta dias antecipou-se o tempo quaresmal para a quartafeira antes do primeiro domingo da Quaresma e prolongouse esse tempo até ao sábado santo.
A Quaresma foi-se tornando tempo de preparação dos catecúmenos para o baptismo, dos penitentes públicos para a
reconciliação, de todos os fiéis para a renovação dos seus
compromissos baptismais e da comunidade eclesial para
uma participação mais intensa e fervorosa na celebração do
Mistério Pascal de Cristo.
É óbvio que o número 40 está carregado de simbolismo:
são os quarenta dias e quarenta noites do dilúvio, de Moisés
no Sinai, da caminhada de Elias para chegar ao Monte de
Deus, do jejum e oração de Jesus no deserto, depois do seu
baptismo e antes de começar a sua vida pública, e os qua-

(Jo 9,1-4)

A

liturgia da Quaresma refere a cura do cego de
nascença, realizada por Jesus. Jesus, o Salvador, veio
ser a luz dos homens, veio para salvar e, neste tempo
quaresmal, salvar é dar ao outro homem a possibilidade de viver mergulhado na Luz do Ressuscitado.
Este relato neotestamentário aparece inserido na
Festa dos Tabernáculos, celebração importante
para todos os Judeus, festa das colheitas outonais.
A fé cristã é um abrir dos olhos sobre a realidade verdadeira e profunda do homem. O cego, que a principio
não vê, acaba por adquirir a vista pela proximidade de
Cristo, a Luz Mundo.
Deste modo o cego e todos aqueles que ainda hoje
estão longe da Luz do Senhor (porque nunca ouviram
falar d’Ele, ou se o ouviram acabaram por O esquecer)
fazem a experiência de:

Um aprofundamento do conhecimento de Jesus
Cristo.
Aquele homem, chamado Jesus, é verdadeiramente um
profeta, é Deus, é o Filho do Homem, é o Senhor que os
crentes vêem e adoram. Da sensação inicial de desconhecimento - “…onde está Ele? Respondeu: Não sei”-, o cego
passa a descobri-Lo, a conhecê-Lo e a adorá-Lo como o
Seu Senhor. O que o salvou e lhe deu a Luz dos “olhos” do
corpo e da alma, da mente e do entendimento.

Redescobre a sua verdadeira identidade
É a dureza da mentalidade dos fariseus que indirectamente
impedem este homem de ser uma pessoa livre de pensar.
Independentemente das pressões que exercessem sobre
ele, não são capazes de o fazer negar a realidade: ele é
agora um homem novo.

Uma redescoberta crítica da presença de Deus
na sua vida
Nesta passagem do quarto evangelho, são-nos apresentadas várias formas de estarmos diante de Deus: a forma
de estar do cego, a forma dos fariseus. E nós? Será que
vamos permanecer ainda indiferentes diante do Senhor e
das obras que só Ele pode realizar?

Um profundo acto de fé
invejas e ciúmes. Não é renúncia a um bife ou a uma gulodice, mas renúncia ao mau génio, à desobediência, às comidas requintadas, roupas luxuosas... Renúncia ao tabaco, ao
álcool, ao cinema, ao teatro, à discoteca, ao café... E o que
poupamos com todas estas abstinências irá matar a fome,
vestir, agasalhar, pagar a renda a alguém. Havendo generosidade no coração, a nossa inteligência descobrirá uma
infinda série de modalidades que nos levem a viver autenticamente a Quaresma, uma Quaresma missionária!

Jesus não só oferece a luz ao cego, mas ilumina-o no seu
íntimo, movendo-o a uma profunda adesão à Sua Pessoa.
A hostilidade que Jesus encontrou no cego foi a mesma
que encontrou nos seus contemporâneos. É a hostilidade
que a Igreja primitiva encontrou e que cada crente encontra
por parte do “mundo”que nos rodeia. É a luta interior que
cada um de nós deve suportar. Quem vive na Luz deve
contar sempre com a oposição do efeito das trevas.

Frei Marques Novo, OFM

MF

Equipa redaccional de M.F.
reúne em Coimbra
No passado dia 17 de Janeiro reuniu na Fraternidade
Franciscana, em Coimbra, a
equipa de redacção do “Missões Franciscanas”.
Foram vários os assuntos
versados, havendo a realçar
a mudança da maquetagem
do jornal (que até Dezembro de 2007 se realizava
em Lisboa) para a sede da
União Missionária Franciscana, em Leiria, assim como
alguns temas a versar men- Vitor Rafel, Marques Novo e Dias Lima (da esquerda
salmente no Jornal, relacio- em cima) Alvaro Cruz, Marques Castro e Paulo Ferreira
(em baixo pela mesma ordem)
nados sobretudo com as actividades missionárias da Ordem Franciscana e da Igreja em geral. Ventilou-se
também o problema ultimamente surgido relacionado com a chegada tardia do
jornal a casa dos assinantes.
Fazem parte desta equipa o Frei Vítor Rafael, Director do Jornal, Frei António
Marques de Castro, Frei Álvaro Silva, Frei José Dias de Lima, Frei Manuel
Marques Novo e Frei Paulo Ferreira.
Da nossa parte auguramos para todos os leitores as melhores bênçãos de
Deus, com votos de Paz e Bem.
MF

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 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.
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-

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, 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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Na casa do Pai,
Frei Afonso Lopes

Irmãs Concepcionistas ao Serviço dos Pobres
Timor

Dados Biográficos
Nasceu a 14 de Fevereiro de
1929, na freguesia de Mondim da Beira, Tarouca, diocese de Lamego. Filho de José
Afonso e de Maria da Nazaré
Rosa, fez os estudo preparatórios no Colégio de Montariol, em Braga.
Entrou no noviciado no ano
de 1945, no real Convento de
Vatatojo, e professou no ano
seguinte, em 1946. No ano de
1950 fez a sua profissão solene. Foi ordenado sacerdote em 20 de Julho
de 1952.
Foi missionário na Guiné desde 1955 até Fevereiro de 1979, primeiro
em Teixeira Pinto (actual Canchungo), até ao mês de Abril de 1956 e, a
seguir, em Bissau, onde foi coadjutor, pároco, redactor do diário das missões “Arauto”, fundador do Boletim informativo “Encontro”, vogal do lar da
Direcção do lar dos órfãos e grande orador, principalmente nas grandes
solenidades. D. Septímio, 1º Bispo da Diocese da Guiné-Bissau, convidou-o para seu Secretário. Aceitou e, em 13 de Maio de 1978, regressa
a Bissau. Ali esteve até Fevereiro de 1979. A partir deste ano, regressou
a Portugal, ficando a residir no Convento de Nossa Senhora dos Anjos,
na cidade do Porto.
No Porto foi capelão do Hospital de Maria Pia e ajudava na Paróquia de Cedofeita. Dotado de dotes singulares para a arte musical, principalmente para o piano e órgão, dirigiu, como verdadeiro
mestre, o coro da Capela de Nossa Senhora dos Anjos, no Porto.
Faleceu no Hospital de São João no dia 18 de Dezembro de 2007.
Os seus restos mortais descansam desde o dia 19 de Dezembro em
Mondim da Beira.
Paz à sua alma!...
Testemunho de um amigo
A madrugada para ti, padre Afonso, chegou antes de o ser. Partiste no
silêncio de uma manhã chuvosa e triste. Estavas só e com tantos amigos espalhados por aqui e por ali! Partes e, Afonso, tinhas tantas coisas a realizar, tantos acordes para dedilhar e tanta poesia a cantar. Eu
queria vir despedir-me de ti, mas não queria vir; desejava encontrar-te
no lugar de costume a falarmos dos amigos, dos nossos sonhos, alguns deles desfeitos, da tua e da minha Guiné. Daqueles “anjos” que
já partiram e não mais voltaram. Agora comigo apenas a tua imagem
sensível e de artista; agora sou “banhado” pela tristeza e saudade!...
Ó padre Afonso Lopes, qual o porquê na hora de Laudes? Qual a razão de não dizeres a ninguém? Pediste licença a alguém? Partiste forte, sem medo? Já sei. Foste ao encontro da Mãe, do Pai, do
padre Macedo e dos outros: Patrocínio, Cruz, João, Sobrinho, Eugénio, Faustino e o padre Neto. Os irmãos Domingos Alves e António Fernandes e tantos outros da tua vida ao serviço dos outros…
Partiste, amigo padre Afonso, e agora? Há uma baixa, um fosso, tão
forte, tão sentido pelos teus irmãos, sobrinhos, confrades e amigos.
Connosco fica o teu olhar de homem inteligente, de artista que toca
Bach, Haendel, Bethoven, Mozart e sorri para o teclado e reza interiormente com os sons espirituais que saem do piano ou do órgão.
Agora, padre Afonso, junto do nosso Deus que anunciaste com garra, com fé, com entusiasmo, com alegria, pede por todos, acredita, padre Afonso, que nós por ti choramos e a Ele rezamos.
Obrigado pela tua vida, pela tua inteligência, pelo teu saber, pela tua sensibilidade, pela tua pobreza. Obrigado, Afonso, pela tua alma de artista, pelo
teu humor, pela tua humildade e pelas tuas lágrimas sentidas de poeta.

Pelas mãos do Frei Álvaro Silva chegou-nos das Irmãs Concepcionistas ao Serviço dos
Pobres que se encontram em Timor, num trabalho missionário de ajuda e colaboração
com o povo, este texto, que partilhamos convosco.

«A CONGREGAÇÃO SERÁ DESEJADA»
No longínquo dia 1 de Fevereiro de 1889, algures no Alto Alentejo, nas cercanias da cidade de Elvas,
nascia Maria Isabel. Menina feita mulher, mulher feita esposa, esposa feita consagrada, mulher de Deus
e dos Pobres.
Foi modelo de virtude e de
admiração para todos os
que a conheceram. Naturalmente dotada, parecia
desconhecer o seu valor.
Eram suas virtudes características: a humildade, um
grande amor a Deus e ao
próximo e a confiança ilimitada na Divina Providência.
Atenta à voz de Deus, começou a organizar a Congregação das Irmãs Concepcionistas ao Serviço dos
Pobres em 1936. Fundadora
e Superiora Geral até à morte (3 de Julho de 1962), teve
a consolação de a ver aprovada em 5 de Julho de 1955.
Como mulher de Deus,
n’Ele sempre apoiada, deixou às suas filhas e irmãs um “Testamento Espiritual”, onde a determinada altura se pode ler: “Se
fordes verdadeiramente humildes, como desejo, a Congregação terá grande desenvolvimento…
até noutras Nações e Continentes”. Profecia ou não, o certo é que a Congregação se espalhou, e
há mais de uma década também em Timor Leste as Irmãs estão presentes e com vida. São apenas três notas expressivas dessa vida que transcrevemos do seu jornalinho “A Seara dos Pobres”.
Obras da Casa de Noviciado, em Tibar
As obras da construção do Noviciado decorrem em bom ritmo. Todos estamos interessados que assim seja,
pois as condições desta casa alugada para o Noviciado são boas, mas exíguas, e a renda representa grande
encargo para a Congregação.
Gostamos de acompanhar as obras. Por isso, de quando em vez, vamos até lá para ver o andamento. Em poucos minutos ficamos rodeadas pelas crianças. E começa a alegria das canções, um jogo, e até um curativo.
Falta de água em Vemasse
O furo de Vemasse deixou de fornecer água não só porque não é abundante, mas também porque a bomba puxou areia juntamente com água, vindo esta a estragar-se e a areia a impedir a
passagem da “Irmã Água”. Há já três meses que Irmãs, Postulantes e Aspirantes recorrem aos poços dos vizinhos e, porque a
estes também já faltava, passou-se ao trabalho em cadeia, desde a corrente exígua
da ribeira até ao jeep. Graças a Deus agora
já tudo funciona, mas só depois da retirada
da areia, da compra de uma bomba nova e
substituição da canalização. É difícil calcular
o que esta falta indispensável à vida acarretou. As crianças faziam do momento da
chegada do carro com a água uma festa…

Do teu amigo, padre Manel, OFM
A F esta na V ida

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!

Os benfeitores do Terreno de Moro - Lautém,
ofertado à Congregação, comunicaram-nos que tem
de ser feita a celebração da entrega do terreno às
“Madres”, segundo as cerimónias da Cultura de Timor.
Nada havia a hesitar, antes somente marcar presença,
cumprir o cerimonial e fazer a festa, depois de serem
realizados os ritos com os antepassados. Em sinal de
gratidão, entregámos uma medalha da Congregação.
Estiveram presentes, para além da Família benfeitora, as autoridades religiosas e civis. Tudo decorreu em ambiente festivo, desde a refeição preparada
numa cozinha improvisada no próprio terreno ao imprescindível baile, de que nos sentimos dispensadas.
Frei Álvaro Silva, OFM
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AS NOSSAS PEREGRINAÇÕES
Para o corrente ano de 2008, a União Missionária
Franciscana tem no seu programa duas Peregrinações, a fim de ajudar os eventuais participantes a melhor conhecerem a mensagem de Jesus e
de S. Francisco.

Terra

R o m a – Assis – Pádua
L u g a res Franciscanos

Vista geral da Jerusalém

Santa

A segunda será à Terra Santa, com a
Peregrinação anual ao Jordão e Deserto da Judeia. Evocaremos a história
linda do “Povo de Deus”, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sempre com uma palavra esclarecedora
do nosso guia. Terá o apoio do Comissariado da Terra Santa em Portugal.
De Jope, seguindo
pela Cesareia
Marítima, subindo ao Carmelo, passando por Caná, penetrando no Mar
da Galileia para subirmos depois
ao Tabor, descendo a Nazaré, antes de atingirmos a planície e mergulharmos finalmente em tantos “mistérios” que encontramos
em Jerusalém e arredores, regressaremos com
a alma cheia, louvando o Senhor por tantas maravilhas que o Senhor fez em favor do seu povo.

Via da Conciliação - Basílica do Vaticano

Para Informações e Inscrições,
contacte:

A primeira será a terras de Itália, com particular incidência em Roma e nos locais marcados
pela presença de S. Francisco e seus discípulos.
A data escolhida é de 19 a 26 de Junho. Voo directo para Veneza, com visita a esta linda cidade,
passando a Pádua (onde o nosso Santo António
deixou bem vincada a sua personalidade) e seguindo por Bolonha, Pisa, Florença (a cidade dos “artistas”), Monte Alverne (onde S. Francisco recebeu
os estigmas), Arezzo, Assis (visita aos locais mais
marcantes), Greccio (onde evocaremos o Natal celebrado por S. Francisco em 1223) e Roma (com Audiência Papal e visita guiada aos principais locais).

P. António Marques de Castro
Convento de Varatojo
2560-237 TORRES VEDRAS
Telef.: 261 330 350 – Telem.: 93 846 71 60

***
P. Vítor Rafael
Rua dos Mártires, 1 – Apart. 1021
2401-801 LEIRIA
Tel.: 244 839 904 – Telem.:91 620 08 03
Praça de S. Marcos - Veneza

Breves apontamentos de formação missionária
O anúncio do Reino como «primeiro anúncio»:
Chamamento à conversão, à fé e ao baptismo
Jesus iniciou a sua actividade missionária dizendo que o Reino de Deus estava próximo (São Marcos 1,15). Isto queria
dizer que as promessas messiânicas tinham chegado ao seu
termo. É um convite a receber o Messias, Jesus Cristo, como
ungido e enviado do Pai na plenitude dos tempos. Podemos
ver esta passagem na Carta de S. Paulo aos Gálatas, 4,4.
O acolhimento do Reino requer uma mudança de mentalidade
(conversão) e uma adesão à pessoa de Jesus Cristo e ao seu
evangelho.
Jesus vai enviar os seus discípulos com a missão de anunciar
o Reino de Deus e chamar os ouvintes à conversão. No fim dos
seus dias na terra, no momento da ascensão, Ele faz o envio
final e confia-lhes o encargo de ensinar e baptizar (Mt 28,19). A
partir do Pentecostes os apóstolos dão início a este mandato.
Com estes elementos fundamentais – anúncio do Reino, chamamento à conversão e à fé – se concretiza a acção missionária da Igreja que usará os meios instituídos por Cristo,
que correspondem à mesma acção evangelizadora: anúncio,
testemunho, celebração dos sacramentos, serviço de caridade e outros sinais que ajudam a construir a comunidade.
O Reino que é anunciado é, pois, toda a realidade de Jesus,
a sua pessoa, a sua mensagem, os seus sinais de salvação,
a sua Igreja (comunidade convocada), a vida nova que se começa a viver já agora. Dizia João Paulo II na Encíclica “Missão do Redentor”, no nº 18: «O Reino não pode ser separado
de Cristo nem da sua Igreja… O Reino de Deus não é um
conceito, uma doutrina, um programa sujeito a livre elaboração, mas é, acima de tudo, um Pessoa que tem o nome
e o rosto de Jesus de Nazaré, imagem de Deus invisível».
No anúncio do Reino, a Igreja tem em conta que as «sementes do Verbo» estão para além da visibilidade da mesma Igre-

ja, mas ela adopta uma atitude de esperança, sabendo que é
portadora do Reino como «fermento» no meio dos homens.
Assim, a sua acção evangelizadora tem uma atitude de diálogo e de respeito, seguindo sempre o exemplo de Cristo
Redentor. Por palavras e por obras, o Reino brilha no meio
dos homens na presença de Cristo. Ela tem a missão de
anunciar o Reino de Cristo e instaurá-lo no meio dos povos.
Este primeiro anúncio chama-se «Kerigma». Não só porque
se anuncia pela primeira vez, mas também porque se anuncia
toda a realidade de Cristo: os seus ensinamentos de salvação,
o seu mistério pascal, a sua vinda definitiva e chamamento à
conversão e adesão ao baptismo.

a Boa Nova até aos confins do mundo e baptizar (Mt. 28).
O baptismo é ao mesmo tempo um ponto de chegada (depois de uma preparação catecumenal) e um ponto de partida,
como processo que nunca acaba na caminhada de configuração com Cristo.
O anúncio do Evangelho do Reino inclui, assim, o chamamento à fé, à conversão e ao baptismo. Consequentemente, há
uma adesão a uma comunidade eclesial, para poder encontrar
nela os meios de salvação estabelecidos pelo próprio Cristo.
O documento “Lumen Gentium” do Vaticano II, no nº 17, diz

O chamamento à conversão não
se dirige só aos que escutam pela
primeira vez, mas também aos que
já acolheram o anúncio para que
o vivam bem e depois o saibam
comunicar aos outros. O missionário é chamado a anunciar pela
exigência do seu próprio processo de conversão. Só pode pregar
a conversão quem caminha num
processo de conversão diário.
A conversão é um dom de Deus
que requer uma colaboração livre e generosa. Pressupõe sempre uma atitude de desapego a tudo o que seja contrário ao amor e é ao mesmo
tempo uma mudança de mentalidade (critérios, atitudes,
motivações, valores). Por isso é adesão sincera a Cristo
e ao seu Evangelho mediante a fé. Para o apóstolo a conversão encontra o exemplo de Abraão neste acto de sair
da sua terra para cumprir os planos salvíficos de Deus.
Por fim, o baptismo ou configuração com Cristo, por meio
da celebração do sacramento instituído por Ele, é intrínseco ao anúncio do Reino. Foi o Senhor que mandou anunciar

que a Igreja trabalha para que a totalidade do mundo se integre no Povo de Deus. Este é um trabalho missionário que
respeita a liberdade do homem e «prepara a hora da graça».
No próximo número falaremos sobre a «implantação» da Igreja, isto é, a construção da comunidade eclesial, sinal permanente de ensinamento, celebração e santificação dos fiéis. Este tema pode ser
consultado em «Biblioteca de Autores Cristianos», B.A.C. 546.
Frei Vítor Rafael, OFM
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A TRÍPLICE DIMENSÃO DO DEVER FILIAL
Uma sociedade só sobrevive se o homem viver ordenadamente numa dinâmica de respeito, civismo e delicadeza para com a autoridade instituída e numa lógica de obediência
que constrói fraternidade e mantém estável
as civilizações, quer no estrito campo familiar quer no âmbito da comunidade em geral.
Mas centremo-nos concretamente no sentido mais imediato que nos preocupa neste
momento, e que deu origem ao título deste
artigo, “A tríplice dimensão do dever filial”.

Como sabemos, no plano de Deus, o casamento e a família são ordenados para o bem do casal: a procriação e o bem dos filhos. Um homem
e uma mulher, unidos pelo casamento, formam
uma família que será reconhecida por qualquer
autoridade pública e é a “célula mãe” da sociedade na qual todos os membros são iguais em
dignidade, responsabilidade, direitos e deveres.
De forma particular, a família cristã é chamada
«igreja doméstica», porque no meio do mundo é
uma comunidade de esperança, de fé e de caridade.
Como se disse acima, a família é a “célula mãe” da sociedade e a autoridade, estabili
dade e vida de relações dentro dela constituem
a liberdade, segurança e fraternidade da sociedade. É na família, em primeiro lugar, com o leite da dedicação e do empenho dos pais, que os
filhos aprenderão os valores morais e cívicos do
respeito, da ternura, do perdão, da humildade, da
gratidão e da generosidade, sendo, por isso, o lar
familiar o local certo para a educação das virtudes. Isto implica, da parte dos pais, a necessidade
de dar bom exemplo aos filhos, não se limitando
apenas a mandar e a corrigi-los, mas também a
reconhecerem diante deles os seus próprios defeitos porque a educação passa também pelo
reconhecimento dos nossos próprios erros, sem
que isso signifique humilhação ou perda de autoridade, mas um testemunho vivo de que todos
precisamos uns dos outros no caminho da perfeição e da sã convivência, os filhos mais que os

pais quando são novos e talvez depois mais os
pais que os filhos quando estes são velhinhos.
Centrando-nos agora nos deveres dos filhos, três
são as dimensões deste dever:
Piedade filial: é o reconhecimento para com aqueles que pelo dom da vida, pelo seu trabalho e
pelo seu amor, nos trouxeram ao mundo, nos inseriram no mundo e permitiram, na medida das
suas possibilidades e dando o melhor de si, que
crescêssemos em estatura,
sabedoria e graça diante de
Deus e dos homens.Trata-se,
como diz a Sagrada Escritura, de “servir como a seus
senhores os que lhe deram
a vida” (Ecl.3,7).
Respeito
filial:
Revelado
através da docilidade e obediência. Honrar o pai e a
mãe é, em primeiro lugar,
guardar-lhes respeito filial.
Diz a Sagrada Escritura:
“Não te glories com aquilo que
desonra o teu pai, porque a sua
ignomínia não poderia ser glória para ti. Um homem adquire
glória com a honra do seu pai e é
vergonha para os filhos uma mãe desonrada” (Ecl.).
De notar que este respeito filial diz também respeito aos avós e aos irmãos e irmãs mais velhos. Todos devem respeito aos seus superiores
e a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuíram para a sua educação; e os cristãos, de forma particular, têm que ter um respeito especial àqueles que transmitiram o dom da
fé, a graça do baptismo e a vida da Igreja (pais,
avós, tios, irmãos, pastores, catequistas, etc...).
Responsabilidade para com os pais: Os filhos adultos devem dar ajuda material e moral na velhice
dos seus pais que, no final da vida, achacados de
doenças e cansaços, podem sentir uma tremenda
solidão, uma profunda angústia e uma sensação de
abandono perante o desinteresse dos filhos. Como
diz a Sagrada Escritura (Ecl. 3, 1-16), só quem
honra o pai e a mãe e os ampara na velhice poderá
encontrar alegria nos seus filhos e será recompensado pela sua caridade, que não será esquecida
e lhe valerá para descontos dos seus pecados. E
tanto maior valor tem o amor agradecido aos pais,
quanto maior for o grau da necessidade que eles
têm de nós, lembrando-nos de que estamos na
força da vida e eles precisam da nossa “indulgência” em virtude do desfalecimento do seu espírito.
Que o teu pai e a tua mãe se sintam honrados por
ti e tu saibas agradecer tudo o que estás recebendo ou recebeste deles.
Frei José Dias de Lima, OFM

Projectos da Ordem
à nossa espera
Neste número de Fevereiro vamos
dar a conhecer mais dois Projectos
da Ordem Franciscana. Desta vez
ambos se relacionam com o Continente africano. Desde já peço a
vossa oração para que estes Projectos se possam realizar em pleno para bem deste povo sofredor.

Escola para os refugiados em
Kartum (Sudão)

Muitas populações africanas sofrem
de males crónicos devido à insegurança, aos conflitos internos, à pobreza
que muitas vezes é extrema, à falta
de educação sanitária e intelectual!
A melhor maneira de ajudar um povo
em dificuldade é prepará-lo para que no
seu interior possam nascer novas forças, capazes de ajudar o próprio povo.
A Ordem dos Frades Menores tem
missionários desde há muitos anos
na República Centro-africana. Porém,
agora está a acolher e a formar jovens
autóctones, preparando-os para assim
serem pastores, isto é, missionários do

À volta de Kartum, capital do Sudão,
vive cerca de um milhão de refugiados
cristãos provenientes do sul do país por
causa da guerra que aí grassa há décadas. Estas pessoas, «nossas irmãs»,
estão privadas de tudo (luz, água, seviços públicos, trabalho) e os filhos não
podem frequentar as escolas públicas.
A Arquidiocese de Kartum tomou a iniciativa de construir para estes necessitados escolas onde os jovens possam
receber a formação, se possa dar a
catequese e onde seja possível realizar
todas as celebrações litúrgicas cristãs.
Os Missionários Franciscanos iniciaram a sua actividade no Sudão junto
a estes refugiados e têm o projecto de construir uma escola para um
grupo de famílias, assim como uma
casa para eles próprios, uma vez
que têm vivido em casa emprestada.
Para a escola elementar para os refugiados são necessários 50.000,00 € e
para construir a residência dos missio-

seu próprio povo. Para que seja possível esta preparação e formação dos
novos missionários é necessária uma
casa em condições na capital, Bangui.
Para pôr a funcionar este projecto a Ordem
Franciscana necessita de 70.000,00 €.

nários são necessários 70.000,00 €.
Caros amigos e leitores: como podeis ver, a Igreja missionária tem
muitas necessidades. Todos nos devíamos capacitar desta certeza: «a
vida é tão breve e há tanto por fazer»!

Casa de formação em Bangui
(República Centro-africana)

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 o m que se desen v ol v a m a s v o c ações missio -

nárias que vão surgindo nos
país es 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 vá-

rias 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
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VII Encontro de Formação
Horário
Dia 7, Sexta-Feira
18.00h - Alojamento/Acolhimento
20.00h - Jantar
21.00h - Encontro no Salão - Oração da noite
Dia 8, Sábado
07.30h – Despertar
08.00h – Laudes
08.30h – Pequeno almoço
09.15h – «Viver a missão hoje»
Frei Vincenzo Brocanelli, OFM
10.45h – Intervalo
11.15h – Missão no feminino e Valores da Cultura Africana
Ir. Tassy - (moçambicana)
13.00h – Almoço
15.00h – Testemunho jovem
15.45h – «As Missões Franciscanas e Projectos da Ordem»
Frei Vincenzo Brocanelli, OFM
17.00h – Intervalo
17.30h – Plenário – Lígia Gonçalves
19.00h – Missa
20.00h – Jantar
21.00h – Convívio

FÁTIMA 7, 8 e 9
DE MARÇO 2008
Mais uma vez a União Missionária Franciscana vai organizar o Encontro Anual de
formação para os leigos missionários em
Fátima. Este ano vamos ter a presença do
Frei Vincenzo Brocanelli, Moderador Geral
da Evangelização Missionária, que vem de
Roma para estar connosco e ajudar nas reflexões.
Tendo em conta que os participantes na sua
maioria são jovens, o preço (duas diárias:
alojamento e refeições) será de 50,00 €.

Dia 4, Domingo
07.30h – Despertar
08.00h – Laudes
08.30h – Pequeno almoço
09.00h – Formação e Estruturas de Envio
Frei Vítor Rafael, OFM
10.45h – Intervalo
11.15h – Frei Vincenzo Brocanelli, OFM (Testemunho pessoal)
13.00h – Almoço
15.00h – Missa de Encerramento e despedida

Este Encontro de formação é necessário para
todos os leigos que pretendem ir em missão
com a União Missionária Franciscana.
Informações e Inscrições:
União Missionária Franciscana
Rua dos Mártires, 1
Apartado 1021 – 2401-801 Leiria
Tel. 244 839 904/6
Fax 244 839 905
umfprocnac@netcabo.pt

PÁSCOA – A FESTA DA FAMÍLIA HUMANA
Quaresma é o Tempo litúrgico que espiritualmente nos prepara para uma vivência autenticamente pascal. Tempo de “passagem” para uma “vida
nova”. Para nos ajudar a viver desde já o “mistério
pascal”, apresentamos este pequeno artigo enviado pelo nosso colaborador Mário Carapinha.
Páscoa é o tempo em que Deus se entrega ao homem, em que Cristo na Eucaristia dá o seu corpo e
sangue para que o homem se salve. Na Páscoa celebra-se a festa em que todos são chamados a comer
o corpo e a beber o sangue de Cristo, a celebrar o
triunfo da paz e da caridade. Por isso é hábito classificar-se a Páscoa como a maior festa do calendário
cristão, celebrando a ressurreição de Jesus Cristo.
A solenidade começa na Quinta-feira Santa, dia em
que se efectuou a última ceia de Cristo com os discípulos, durante a qual Ele instituiu a Eucaristia. Esta
refeição encontra-se ligada à Páscoa, que desde logo
tomou o valor de uma oferenda sacrificial. No Sábado
Santo, depois de alguns dias de jejum e uma longa velada de oração, os catecúmenos recebiam o baptismo
e a eucaristia pela primeira vez e, inocentes, batiam no
peito pelos grandes pecados que os adultos cometiam
com as guerras e com a ganância de se apoderarem do
que pertencia aos necessitados. O tempo litúrgico da
Páscoa é muito longo e termina com a sétima semana.
A Eucaristia continua a celebrar o acontecimento da salvação, que é a morte e ressurreição de
Cristo, e é uma oferenda que os fiéis fazem de
si próprios ao Pai celeste, por Cristo no Espírito.
Cristo é o ressuscitado, o portador da salvação e da
realização dos desígnios de Deus, proclamando o
fim da antiga emanação divina e o começo do «novo
mundo» de Deus para a salvação da humanidade.
A ressurreição e a vida estão intimamente ligadas.

Com Cristo nasceu um povo novo,
cheio de graça
messiânica, dotado de um coração
de carne, ao qual
está gravada a lei
divina e no qual
todos
conhecem
Deus pelos seus
próprios desígnios.
Cristo ressuscita
em todo o coração que O recebe
como
Salvador,
ultrapassa a materialidade das coiMário Carapinha
sas, solidariza-se
com os excluídos
da vida, os injustiçados. Com a Ressurreição, Cristo
transformou o madeiro da cruz no símbolo de todos
os inocentes, de todos os perseguidos e oprimidos,
de sinal de morte em sinal de vida, de amor por todos os homens. Libertou a humanidade do cativeiro
do pecado para uma vida nova, como outrora os israelitas tinham sido libertados do cativeiro do Egipto.
A ressurreição não é apenas o sinal da imortalidade da alma, mas sim a contínua passagem do homem velho (vivendo no egoísmo, ódio, violência)
para o homem novo, ansioso duma vida mais perfeita, plena de ternura, perdão e solidariedade!
Cristo ressuscitado está sempre connosco. Tentemos todos fazer dos dias da vida uma Páscoa contínua, para que
os homens construam a Paz e promovam a erradicação
da pobreza em toda a terra, para finalmente se constituir a «Família Humana» mais justa, que Cristo instituiu.
Uma Páscoa feliz para todos os leitores de “Missões
Franciscanas” e para toda a Família Franciscana!

Em Moçambique pessoas isoladas
receberam alimentos
Em Morrumbala, distrito de Chire, as cheias atingiram
o limite da calamidade. As povoações estiveram totalmente isoladas pela água, dificultando o resgate de muitas famílias bem como o acesso a água e alimentos.
A distribuição das ajudas é feita por helicóptero, com o apoio
do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas.
1600 Famílias receberam ajuda alimentar de sobrevivência através da OIKOS. Contudo, continua a existir carência imediata de água potável, tendas e bens de
primeira necessidade. Esta organização mantém as actividades de apoio aos reassentamentos em Morrumbala e Mutarara com o apoio da Comissão Europeia
(ECHO), contando com uma equipa de técnicos especializados e mobilizando recursos e vontades no terreno.

Sacerdote católico assassinado no Quénia
O Pe. Michael Kamau Ithondeka foi assassinado no Quénia devido às tensões tribais que estão na base da onda de violência
que assola o país. O sacerdote, de 41 anos, seguia no seu
veículo com outras duas pessoas, que se encontram em coma,
rumo a Nakuru, principal localidade do Vale de Rift, epicentro
dos confrontos. Ali foi atacado por um grupo de jovens de etnia
kikuyu, que o apedrejou até à morte. Em declarações à agência
italiana SIR, o Bispo de Nakuru, D. Peter Kairo, pede que as
populações digam «não» à vingança e procurem «a paz e a
reconciliação». Este responsável confirma que muitos católicos
da etnia kikuyo têm sido alvo de ameaças. Disse ainda: «Como
Igreja, estamos muito preocupados e assustados, a nossa missão é muito difícil porque não temos respostas». A violência
pós-eleitoral, desde a data desta publicação, fez mais quatro
dezenas de mortos, principalmente no Oeste do Quénia, sendo
14 das vítimas queimadas vivas dentro de casa, em Naivasha,
a 90 quilómetros de Naioribi.

Papa condena manipulações ideológicas
do ser humano
Bento XVI criticou, no Vaticano, as «manipulações ideológicas»
do ser humano num tempo marcado pelas seduções do avanço científico. «Na nossa época, onde o desenvolvimento das
ciências atrai e seduz pelas possibilidades oferecidas, é mais
necessário do que nunca educar as consciências dos nossos
contemporâneos, para que a ciência não se torne o critério do
bem e o homem seja respeitado como o centro da criação, para
que não seja objecto de manipulações ideológicas nem de decisões arbitrárias». O Papa falava aos participantes do Congresso
académico «A identidade mutante do indivíduo», promovido pela
Academia das Ciências de Paris e a Academia Pontifícia das
Ciências. Para Bento XVI, é preciso combater a «tentação» de
querer «circunscrever totalmente a identidade do ser humano
e de o fechar no saber que dele podemos ter», por causa dos
«prodigiosos avanços» nas ciências exactas, naturais e humanas. O Papa disse que «o homem está sempre para lá do que
vemos e daquilo que percebemos pela experiência. Negligenciar
o questionamento sobre o ser do homem leva, inevitavelmente,
à recusa da busca da verdade objectiva sobre o ser na sua integralidade».

Bispos preocupados
com situação em Moçambique
A Conferência Episcopal de Moçambique mostrou-se preocupada
com o ambiente político que se vive no país, afirmando que os cidadãos ainda se sentem «inseguros» devido à actual democracia
«titubeante e incerta».
Em comunicado, os Bispos afirmam que a Igreja Católica tem vindo
a acompanhar a situação social do país, mas acham que, neste momento, ela está mergulhada em muitos problemas.
Na mesma nota, o organismo episcopal revela ainda «preocupação»
pela eventual «partidarização das instituições sociais e de direito ao
acesso ao emprego, justamente aquelas que devem ser indicadoras
e lugares da democracia numa sã sociedade».
Os Bispos dizem ser «testemunhas do facto de que a vida do povo
continua a ser dramaticamente dura, devido a graves carências de
todo tipo e a deficiente capacidade de compra por parte do povo».
MF / Ecclesia
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A estudar juntos em África
LUSAKA
No Colégio de São Boaventura em Lusaka, na Zambia, os jovens Frades Menores, Conventuais e Capuchinhos, todos
de origem africana, recebem formação na
mesma Comunidade interfranciscana.
Este facto torna Lusaka um lugar onde
se pode sonhar um mundo novo e uma
fraternidade universal, que vive a unidade na diversidade.
As reais preocupações pelo anúncio do Reino e o empenho pela actividade missionária, libertas de muitas «capelinhas», mesmo
religiosas, tornam mais fácil a abertura e a
colaburação com os outros Institutos religiosos. Entre as três Ordens que seguem a
mesma regra de São Francisco, é graças ao

mesmo espirito missionário que se realiza
numa estreita colaboração, uma espécie de
ecumenismo franciscano. Em Bruxelas, por
exemplo, franciscanos, conventuais e capuchinhos preparam juntos os novos missionários, destinados a países diferentes da sua
cultura para difundir o Evangelho de Jesus
Cristo. Em Lusaka, na Zambia, as três Ordens gerem em conjunto o Colégio de São
Boaventura,onde se formam em filosofia e
franciscanismo os joves frades africanos
franciscanos, conventuais e capucinhos,
provenientes de vários países do continente
negro.
A este centro de formação interfranciscana
deu o seu contibuto, como acompanhate e
formador, Frei Gianfrancesco Sisto, missio-

nário que trabalha há
vários anos na actual Província de São
Francisco, em África.
Agora Frei João Francisco foi chamado a
ocupar-se dos difíceis
desafios
africanos
para a justiça, para a
paz e reconciliação,
em nome da Família
franciscana, na África
Subsariana.
No testemunho que
Aspecto geral da Biblioteca
se segue, o missionário dá-nos conta da riqueza e do encanto
Zimbabwe, se aproximaram na fraternidade,
daquele lugar e daquela fraternidade, em Lu- na oração, no estudo e no trabalho em cosaka, onde é possivel sonhar um mundo novo mum.
e uma fraternidade universal, que vive unida Num continente dilacerado por conflitos e dina diversidade.
visões – algumas internas outras causadas
por factores externos -, este Colégio franO Colégio de São Boanventra de Lusaka, na ciscano é um sinal luminoso da unidade que
Zambia, é uma realidade lunimosa, como a nasce do Evangelho, graças àquelas pessoas
cidade evangélica construída sobre o monte. provenientes de diferentes culturas, línguas e
A beleza e a riqueza do carisma franciscano, raças, que se consideram irmãos.
vivido e interpretado pelas três Ordens menores, exprime-se aqui em toda a sua pleni- Para mim, um dos momentos mais fascinantude.
tes da vida quotidiana do Colégio é a oração
comunitária de Vésperas. Ao pôr-do-sol, os joEsta aventura teve início nos anos oitenta em vens frades, formadores e professores, saem
Livingston: frades menores, conventuais e ca- dos três conventos para a capela comum, sipuchinhos uniram esforços e deram vida ao tuada no coração do edifício. Fascina-me ver
primeiro centro de formação interfranciscana. os frades das três Ordens entrar pela nave
Os irmãos professos simples das três Ordens central da Igreja e livremente sentarem-se nos
e os seus formadores partilhavam juntos o es- bancos e cantarem juntos os salmos. Vendo
tudo da filosofia e o aprofundamento do caris- isto, recordo o Pai São Francisco e a história
ma comum. Depois de alguns anos, os Minis- da sua Ordem. Penso nos tempos passados
tros das três Ordens encontraram em Makeni, em lutas internas e de fragmentação.
a poucos quilómetros de Lusaka, o lugar ideal
para continuar a desenvolver o projecto: o Penso no seu sonho de ver um mundo unido,
clima mais ameno, a proximidade à capital, sem guerras, e sem «menores e maiores»,

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
prestações.

•

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

Aspecto geral do Colégio São Boaventura (OFM)

uma melhor viabilidade, a presença de água
no subsolo e a disponibilidade de terra cultivável e de contrução foram os factores tidos
em conta e que ajudaram a levar por diante
a opção por esta nova localização.
No dia 27 de Junho de 1992, os três Ministros Gerais inuaguraram oficialmente o «Colégio de São Boanventura». E desde então
até hoje centenas de frades - menores, capuchinhos e conventuais -, provenientes de
Angola, Burundi, Kenia, Malawi, Moçambique, Ruanda, Tazania, Uganda, Zambia e

um mundo construído com base na justiça e
na solidariedade. Penso e imagino Francisco,
irmão universal, a piscar os olhos e a sorrir
cheio de esperança, vendo em África os seus
filhos - menores, conventuais e capuchinhos
– caminharem juntos, inaugurando caminhos
novos de justiça e de paz.
Texto de Frei Vincenzo Brocanelli
Tradução de: Frei Álvaro Silva, OFM

Caríssimos amigos e leitores de M. F.:
Começo por vos saudar, com votos sinceros de Paz e Bem.
Temos tido alguma dificuldade em retomar a pontualidade no que se refere à expedição do nosso jornal. Vamos ver se é desta que acertamos o passo.
Havida uma reunião da equipa redactorial, no passado dia 17 de Janeiro, em Coimbra, a mesma tomou consciência desta realidade e vai fazer todos os
esforços para que este problema seja ultrapassado.
Estamos solidários com as “cheias” que assolaram o vale do Zambeze, em Moçambique. A nossa Administração recebe ofertas, que serão enviadas para
o nosso confrade Frei José Maciel, na cidade da Beira. Estamos também à espera de uma carta sua com mais um pedido, no sentido de ajudarmos duas
meninas órfãs, com uma “Bolsa de Estudos”, e assim possam continuar seus estudos no Colégio. Daremos mais informações no próximo número do
Jornal.
Concluímos com a intenção missionária para este mês: «Para que os Institutos de Vida Consagrada, tão florescentes nos países de missão, redescubram a dimensão missionária e, fiéis à escolha radical dos conselhos evangélicos, sejam generosos em testemunhar e anunciar Cristo até aos confins do
mundo».
Frei Vítor Rafael, OFM

