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PÁSCOA - FESTA DAS FESTAS
LITURGIA E

O

mês de Março, em 2008, podemos dizer que, liturgicamente, está “monopolizado” pela Ressurreição de Jesus e pelos mistérios da Sua paixão e morte.
No entanto, há outros marcos litúrgicos a assinalar a nossa
caminhada cristã. Assim, não podemos esquecer a Incarnação de Jesus e a Anunciação a Maria, no dia 25. Neste ano,
por causa da Páscoa e sua oitava, esta festa terá lugar no
dia 31.
Lembramos também, no dia 19, S. José, o pai de Jesus e esposo
da Virgem Maria, o homem “justo”. Também por causa da Semana Santa a sua festividade transfere-se para o dia 1 de Abril.
Não podemos, ainda, esquecer o grande santo português,
S. João de Deus, no dia 8. O santo que foi um prodígio de
caridade, de doação aos outros, especialmente aos doentes
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e aos pobres. João Cidade foi o nome que lhe deram quando, em 1495, nasceu em Montemor-o-Novo. Veio a falecer
em Granada (Espanha) a 8 de Março de 1550. A sua vida
parece um romance, um atractivo argumento cinematográfico. Aos oito anos abandona a casa paterna e vai para Espanha, para Oropesa. Aqui é pastor, depois maioral, administrador dos bens de seu amo e pretendido para marido
da filha deste. Fugiu, para não ficar prisioneiro da mulher
que por ele se enamorara. Abraça a vida militar. Devido a
uma calúnia esteve quase a ser enforcado. Torna a alistarse noutro exército e, em campanha contra os turcos, chega
até Viena. Terminada esta aventura, volta a Espanha. Peregrina até Santiago de Compostela, regressa a Montemor
e, de novo, segue para Espanha. Guardador de gado, até
que embarca para África. Aí foi pedreiro em Ceuta. De regresso a Espanha vai até Granada. E foi aqui que a sua
vida mudou por completo. Depois de tanto andarilhar, encontrou a “pedra preciosa”: Jesus presente no seu próximo, sobretudo nos doentes mentais a quem doa toda a sua
vida e para quem funda a Ordem dos Irmãos Hospitaleiros.

No século II já a festa da Páscoa se celebrava em todas as
comunidades cristãs, embora em datas não uniformes. Consistia, sobretudo, numa assembleia-vigília nocturna, “mãe de
todas as vigílias”, com Celebração Eucarística de manhã, ao
romper da aurora.

Mas, como dissemos, neste ano o mês de Março está marcado sobretudo com a festa das festas, a Ressurreição de
Jesus, no dia 23. Como se sabe, a Páscoa é uma festa móvel. Não tem dia fixo no mês. Na Igreja primitiva havia discrepância quanto à data pascal. A nossa Páscoa está ligada
à Páscoa judaica, celebrada no décimo quarto dia depois
do equinócio da Primavera. Equinócio é cada uma das duas
conjunturas do ano em que o dia é igual à noite em toda a
terra, o que acontece no momento em que o sol atravessa
o Equador. Temos o equinócio da Primavera no dia 21 de
Março e o do Outono a 23 de Setembro.

A Páscoa é a “festa das festas”, é a celebração do mistério central da nossa Fé. Nela comemoramos a vitória
de Jesus sobre a morte, sobre o pecado, sobre os inimigos da nossa alma. Há que preparar esta celebração
com todo o espírito que a liturgia, imensamente rica, nos
propõe. Para que ela seja uma verdadeira explosão de
alegria, uma esplendorosa sinfonia de ALELUIAS, procuremos viver a Quaresma, os Ramos, a Eucaristia, o
Lava-pés, o mandamento novo, a paixão, a morte e a
sepultura de Jesus. “Ele não está aqui: Ressuscitou”(Lc
24, 6), disseram os Anjos às mulheres que foram ao sepulcro, na manhã de domingo, para O sepultarem “melhor”. Que no dia de Páscoa, ao celebrarmos o inaudito
acontecimento, se possa dizer, de cada um de nós, que
já não está ali o homem velho que éramos, mas o homem
novo, ressuscitado em Cristo e por Cristo! Aleluia! Boas
Festas!

Para a fixação da data da Páscoa cristã, o Concílio de Niceia, em 325, montou uma engenhoca um tanto complicada:
determinado o equinócio da Primavera, procura-se a primeira lua cheia depois desse equinócio (este, geralmente, é
a 21 de Março). O primeiro domingo depois dessa lua cheia
é o Domingo de Páscoa. Então a Páscoa nunca pode ser
antes de 21 de Março, nem depois de 15 de Abril.

Páscoa é uma palavra que designa passagem. Primeiro designou a própria saída do Egipto do povo judaico. Depois
passou a designar a festa comemorativa dessa saída, dessa
passagem da escravidão para a liberdade, do cativeiro egípcio para a “terra da promessa”.
Porque a Ressurreição de Jesus (passagem da morte
para a vida, libertação do homem do cativeiro para a graça de Deus) aconteceu no dia depois da Páscoa judaica;
porque os cristãos começaram cedo a celebrar a ressurreição de Jesus no aniversário do sucedido (além de
o celebrarem todas as semanas ao domingo, o “Dia do
Senhor”, o primeiro dia da semana), ao acontecimento
passou a chamar-se também a Páscoa, a Páscoa da
Ressurreição.

Frei Marques Novo, OFM

V Jornadas de Formação Missionária para Leigos em Granada (Espanha)
No passado mês de Janeiro, entre os
dias d 25 a 27, decorreram em Granada
(Espanha) as V Jornadas de Formação
Missionária para Leigos. A organização
esteve a cargo da Federação Inter-franciscana de Espanha e Portugal.

ciscano da fraternidade, solidariedade e
contemplação.
Na tarde do dia 26 os jovens partilharam
com os presentes as suas experiências
no campo da missão «ad Gentes»: Peru,
Tanzânia, Índia, Benin, Moçambique, Bolívia, Gana e Marrocos. Houve apresentação de audiovisuais e emoção até às
lágrimas… Estas não têm pátria!

Cerca de uma centena de participantes, na sua
maioria jovens leigos, representaram os diversos ramos da Família Franciscana.
Do programa constavam tempos de oração,
conferências, diálogo e experiências missionárias, que fraternamente foram partilhadas, em
ambiente verdadeiramente franciscano.
Foram oradores Frei Severino Calderón Martinez, OFM, e Frei Jaime Rey, OFMcap. Frei
Severino apresentou o tema «Leigos em Caminho». Depois de fazer referência aos docu-

Os representantes portugueses nas V Jornadas

Momento da Eucaristia de encerramento

mentos da Igreja, salientou que os leigos missionários são uma riqueza que o Espírito Santo
oferece à Igreja. Sublinhou a necessidade da
formação e do estudo dos leigos para darem
respostas mais eficazes nos tempos que
correm. Defendeu a corresponsabilidade
como atitude a seguir no serviço missionário dos leigos na Igreja.
Frei Jaime abordou o tema «A Missão Franciscana». Assim como Jesus veio ao nosso
encontro para ser nosso irmão, também os
seguidores de Francisco, que quis imitar
Jesus na sua humanidade peregrina, são
chamados a serem irmãos e a caminharem, lado a lado, acompanhando mais que
convencendo. Defendeu que aos modelos
culturais, baseados no individualismo, consumismo e racionalismo, os leigos missionários devem responder com o modelo fran-

Após o jantar, os que não se deixaram
inimidar pelo frio e pela distância, a pé
foram visitar o miradouro, que lhes proporcionou uma magnífica vista nocturna
sobre Granada.
No dia 27 a Eucaristia de encerramento foi bem
preparada e melhor vivida e presidida pelo Provincial dos Frades Capuchinhos de Valência,
Frei Cayetano Martínez. As introduções, os cânticos acompanhados pelas guitarras, as preces
e as partilhas, tudo convidava e incentivava à
missão, ao anúncio profético da Boa Nova ao
estilo franciscano.
De Portugal estiveram presentes 5 leigos (três
com experiência missionária e dois em preparação) e o Procurador Nacional da União Missionária Franciscana, Frei Vítor Rafael. Esperamos
que os leigos missionários franciscanos sejam
Igreja viva, fiel e credível, que vivam o seu ser
cristãos-franciscanos com alegria e convicção
como discípulos de Cristo e formem comunidades vivas que impulsionem a acção missionária
da Igreja.
Frei Vítor Rafael, OFM

FORMAÇÃO MISSIONÁRIA
A acção missionária continua a ter como fim próprio a
implantação da Igreja nos povos onde ainda Ela não está
radicada, como nos ensinou
o Concílio e é apresentado na
rubrica de «Formação Missionária»
Pag. 3

IGREJA e MIGRAÇÕES
Portugal recebe muitos emigrantes. A Igreja está atenta
a este fenómeno e procura
promover uma cultura de acolhimento para que não haja
discriminação dentro da sociedade e nas comunidades
cristãs.
Pag. 5
Pe. ANTÓNIO VIEIRA
Estamos a celebrar o IV Centenário do nascimento do Pe.
António Vieira. Mestre da língua e da oratória «sonhava
um Portugal condigno do reino de Cristo» e grande defensor da pessoa humana.
Última página
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EDITORIAL
Neste mês de Março celebramos o «Dia
do Pai». Este dia é celebrado em todo o
mundo e, apesar de não ser na mesma
data, é festejado mais ou menos com a
mesma intensidade. Neste dia são homenageados todos os Pais. Pais e não
só, todos os homens que representam a
figura paterna.
Em Portugal o “Dia do Pai” celebra-se a
19 de Março, o dia dedicado a São José,
pai de Jesus. José é pai de Jesus porque é efectivamente o esposo de Maria. Ela, virgem, concebeu por obra de
Deus, mas o Menino é também filho de
José, seu legítimo esposo. Por isto, ambos são chamados no Evangelho de S.
Lucas “pais de Jesus” (Lc 2, 27.41).
São José é o modelo ideal de pai. Sustentou sua família durante toda a vida
com o seu trabalho, cumpriu sempre
seus deveres para com a comunidade,
ensinou ao filho a profissão de carpinteiro e, desta maneira suada e laboriosa,
permitiu que as profecias se cumprissem e fosse salva toda a humanidade.
Mediante o exercício da sua paternidade,
José coopera, na plenitude dos tempos,
no grande mistério da redenção (…) (cf.
Redemptoris custos, 8). «A paternidade
expressou-se concretamente em ter feito da sua vida um serviço, ao mistério
da Encarnação e à missão redentora
com o mesmo inseparavelmente ligada;... e em ter convertido a sua vocação
humana para o amor familiar na sobrehumana oblação de si, do seu coração e
de todas as capacidades, no amor que
empregou ao serviço do Messias germinado na sua casa». Para isto, Deus participou a José o seu próprio amor paterno, aquele amor «do qual toda a família,
nos Céus como na Terra, toma o nome»
(Ef 3, 15).
Nos tempos que correm gostamos da
figura do Pai carinhoso. Os mimos não
fazem mal! Porém, uma coisa é dar
mimo, ternura, colo e beijos, que não
fazem mal a ninguém, antes pelo contrário. Outra coisa é «entupir» os filhos
com brinquedos ou aceitarem que façam tudo o que querem. Muitas crianças têm muitas coisas, mas recebem
poucos beijos dos pais. Alguns ainda
têm pudor em beijar e abraçar os filhos.
Pensamos que há mais gente «estragada» por ter recebido pouco colo do que
por colo a mais.
Recorremos a São José no caminhar
da nossa vida, cheios de confiança, e
solicitamos a sua protecção no «Dia do
Pai» para todos os pais de família. Ele,
que foi o pai adoptivo de Jesus, soube
amá-l’O, respeitá-l’O e educá-l’O com
amor e dedicação, como seu próprio filho. Pedimos-lhe que olhe por todos os
pais do mundo e especialmente os do
nosso Portugal, para que, com amor e
dedicação, eduquem os seus filhos na
fé cristã.

BEATA JOANA MARIA DE MAILLÉ
VIÚVA DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR
Nos finais do século XIX, a escassos anos do termo do
seu longo pontificado, o Papa Pio IX beatificou a 27 de
Abril de 1871 Joana Maria de Maillé.
Foi num tempo de grande indiferentismo religioso, de estados agnósticos e governos liberais, que legislavam contra a Igreja, particularmente em matérias como a liberdade do ensino, tecendo forte perseguição às Ordens Religiosas, que o Romano Pontífice, de saudosa
memória, houve por bem dar à Igreja como exemplo a venerar esta
mulher santa, sábia e sacrificada.
Joana nasceu a 14 de Abril de 1331 em La Roche, diocese de Tours.
Ainda jovem, foi prendada com dons espirituais e desde cedo alimentou um grande amor à Virgem Maria e aos mistérios da Paixão
Redentora de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Após a morte do marido, cuja família a submeteu a duras provações,
Joana retira-se do seio da Família Silly para Tours, a fim de se dedicar de alma e coração aos pobres. Este momento de provação na
sua vida pessoal e familiar não a levaram a fechar-se sobre si mesma, numa lamentação depressiva da sua sorte, antes nela gerou a
decisão firme de se colocar totalmente ao serviço dos que a sociedade ignora em todos os tempos.

No intuito de ganhar forças cristãs para a prática da caridade, no
ermitério de Planche de Vaux, vive uma vida escondida com Cristo
em Deus, experimentando na contemplação a presença do Altíssimo,
sempre apoiada pelos frades franciscanos da vizinhança.
Procurou com decidido empenho semear a paz e bem na corte do
Rei Carlos VI de França. De todos se tornou conhecida como exemplo de austera penitência e vivência da santidade em cada dia. Por
isso muitos a procuravam para com a sua ajuda tentarem descobrir a
vontade de Deus em suas vidas.
No seu caminhar para Deus, encontrou um sacerdote franciscano
que a orientou nos caminhos da bondade e do amor ao próximo.
Fascinada pelo exemplo da vida do “Pobrezinho de Assis” e sem deixar a sua condição de mulher da sociedade, Joana Maria de Maillé
viu na Ordem Franciscana Secular o melhor caminho para agradar

Depois de viver nos estados matrimonial e consagrado, faleceu com
82 anos de idade, no dia 28 de Março de 1414, partindo deste mundo
para a glória eterna de Deus, envolta num burel das “filhas de Santa
Clara”.
Frei Álvaro Silva, OFM

Paz e Bem
Rev. º Frei Vítor Rafael

Póvoa de Varzim, 07/02/2008
Exº Senhor
Com os melhores cumprimentos e os
meus agradecimentos pelas boas notícias e ensinamentos que sempre nos
dá o “Missões Franciscanas”, remeto incluso o talão comprovativo da transferência bancária, para pagamento da assinatura de 2008.
Com elevada consideração
Domingos Augusto Dias
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Em 1347 foi dada em casamento a Roberto de Silly. Ela e seu esposo, por amor a Cristo, decidiram manter-se castos e empreenderam
de mútuo acordo orientar todas as energias do seu casamento para
socorrer os aflitos, os pobres e os doentes durante a peste dos anos
1346-1353.
Serviu para a Beata Joana Maria de Maillé, como modelo inspirador,
a vida e obra de Santa Isabel da Hungria, tendo mesmo na sua vida
de esposa, e depois de viúva, passado por experiências similares.

Tal como nos dias longos e soalheiros daquele verão do ano de 1205,
em que Francisco, nas redondezas de Assis, beijou o leproso, na ânsia de servir os mais pobres e desfavorecidos, experimentando assim
no seu íntimo uma doçura de corpo e alma, que o levou a “sair do
mundo”, também ela optou por uma radical opção em servir a Cristo,
na pessoa dos fracos e dos débeis de saúde do corpo e da alma.

Propriedade da União Missionária Franciscana
Assinatura anual
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Assinatura benfeitor € 10,00
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a Deus e servir os pobres. O seu maior desejo era em tudo imitar as
virtudes de São Francisco de Assis, sendo particularmente tocada
por um grande amor à senhora pobreza, à santa humildade e à fervorosa oração.

Desde já agradeço tudo. Vossa irmã em
Cristo e Seráfico Pai
Associação de Imprensa
de

Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
Telefone: 244 839 904 / 6  Fax: 244 839 905
Telemóvel: 916 200 803   E.mail: umfprocnac@netcabo.pt
Home-page: www.uniao-missionaria-franciscana.org

Por esta carta envio mais umas pequenas
dádivas para as nossas missões. São umas
migalhas para serem distribuídas pelos nossos irmãos mais necessitados.
Soubemos das cheias em Moçambique
pela TV e pelas notícias do nosso jornal missionário, que são lidas com muito interesse
após a reza do terço e das orações, onde
pedimos ao Senhor que abençoe o trabalho
de todos os missionários e envie muitos trabalhadores para a sua messe. Também todos os dias são lembradas as necessidades
daqueles que não sabem pedir nem agradecer os dons e graças que nos chegam vindas do Céu por intercessão de Maria, nossa
terna Mãe.
É pouco, mas acredite que é do coração,
com pena de não poder ser mais, pois todos
os residentes deste lar estão muito dependentes dos seus familiares…
Pedimos que se lembrem de pedir ao Senhor que nos ajude a ter sempre a vontade
de ajudar os irmãos que precisam, que nós
também rezamos e oferecemos os nossos
sofrimentos e dores pelos missionários e pelas missões em todo o mundo, pedindo por
intercessão da Mãe celeste que dê mais vocações para a messe do Senhor.
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Leonor dos Reis Neves

Caro Frei Vítor Rafael
Venho enviar o talão comprovativo do
pagamento do jornal “Missões Franciscanas”, através de transferência bancária,
respeitante aos anos de 2006, 2007 e
2008.
É muito importante para nós continuar a
receber notícias da Família Franciscana
espalhada pelos quatro cantos do mundo;
faz-nos sentir que onde quer estejamos
somos povo de Deus.
Louvamos o Senhor pela sua dedicação
ao jornal e à cooperação como Palops.
Votos de um excelente ano de 2008
para si e para as “Missões Franciscanas”.
Despeço-me com um abraço fraterno de
PAZ E BEM!
Maria Manuela Sousa

Moura, 04/02/2008
Rev. Sr. Director de “Missões Franciscanas”
Com os meus cumprimentos, segue juntamente um cheque para pagamento da
minha assinatura do “Missões Franciscanas”, referente ao ano de 2008.
Quero acrescentar que muito aprecio o
jornal e muito me enriquece a sua leitura.
Obrigada.
Mariana Aguilar
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Breves Apontamentos de Formação Missionária
A implantação da Igreja
Este tema da implantação da Igreja, na teologia da evangelização, chegou a ser um
tema clássico e permanente. O Concílio Vaticano II abordou este assunto não por razões e opiniões de «escola», mas como acção «missionária específica»: «O fim próprio
desta actividade missionária é a evangelização e a implantação da Igreja nos povos ou
grupos em que ainda não está radicada» (AG
6). Vemos então que, para o Concílio, a ideia
da implantação de Igrejas particulares é o
culminar da actividade missionária eclesial.
O Papa João Paulo II na Encíclica «Redemptoris Missio», ao referir-se a este tema, prefere falar do assunto com a ajuda de outros
termos: fundar, instituir, edificar, desenvol-

ver, formar, estabelecer, construir, radicar,
etc. Em todos estes termos, o sentido missiológico de base procura ser o mesmo. De
facto, trata-se daquele processo que começa
com a proclamação (anúncio) num ambiente que não é cristão, para passar, depois de
algum tempo (e pode ser bastante longo),
a um crescimento interno e externo até se
constituir numa jovem comunidade cristã e
chegar a uma verdadeira Igreja particular.
Esta Igreja, tendo presente os elementos
eclesiais essenciais já desenvolvidos, passa
depois a viver numa certa autonomia, mas
sempre em comunhão com as outras igrejas.
Este processo de génese de Igrejas é mais
evidente no caso da missão «ad gentes».
Trata-se, sem dúvida, de um processo dinâmico e não estático e pontual. Queremos

com isto dizer que
é difícil estabelecer
exactamente onde
acaba a actividade
propriamente missionária, sobretudo
quando o conceito
da mesma Igreja
não é visto exclusivamente
numa
chave institucional,
mas através do modelo de um «povo
em caminho». Temos que recordar
e sublinhar que a
obra de implantação da Igreja não
se realiza num momento bem preciso,
porque se trata de
um desenvolvimento gradual condicionado por diversos factores, que influenciam
o andamento do processo de implantar uma
Igreja. Para que isso aconteça é preciso que
já exista clero local em número suficiente e
uma hierarquia local estabelecida, assim
como uma certa presença na comunidade de fiéis que se encontrem enraizados
na vida social, leigos empenhados na vida
da comunidade e vários sectores de «vida
consagrada». O documento do Concílio «ad
Gentes», no nº 19, aborda este problema.
Aos sinais permanentes da Igreja juntamse a co-responsabilidade missionária de
uma Igreja implantada que é convidada a
viver, plenamente, em todas as circunstâncias do seu contexto concreto, o mistério
mais íntimo da sua existência de ser «sacramento universal de salvação» para todos
os povos. A nova Igreja é, então, orientada
a uma realidade mais profunda e definitiva. Para além de ser sinal e instrumento,
é «germe» e início real do Reino de Deus.

Este assunto sobre a implantação da Igreja é abordado de forma mais explícita no
“Dicionário de Missionología”, editado
pela Pontifícia Universidade Urbaniana,
edições Dehonianas, de Bolonha (EDB).
Para terminar, diremos que o processo
de implantação da Igreja, sendo nota característica da primeira evangelização ou
evangelização «ad gentes», pertence também à pastoral ordinária, enquanto que o
crescimento e edificação da Igreja nunca
chega, neste mundo, à perfeição. Algumas
situações requerem de novo uma acção
missionária de implantação da Igreja, como
diz o documento AG, 6, não só a nível territorial, mas também a nível sociológico,
cultural e humano como referem os números 37 e 38 da Encíclica «Redemptoris
Missio». No próximo número falaremos
sobre «A Plenitude Salvífica em Cristo».
Frei Vítor Rafael, OFM

Projectos da Ordem à nossa espera
Neste número do « Missões Franciscanas» apresentamos mais dois Projectos Missionários que
dependem do Ministro Geral e que o Secretariado Geral das Missões procura, dentro das suas
possibilidades, ajudar na sua concretização.
Escola Franciscana Secundária
na Ilha das Flores (Indonésia)
Também aqui nesta parte do mundo, na Ilha das Flores – Indonésia -, os frades
partilham a vida
com as famílias pobres da região e têm
ao seu cuidado uma
escola para formar
as crianças da zona.
Os
Missionários
Francisanos sabem
que só é possível
um futuro melhor se
houver
educação
e formação profissional adequadas.
Muitos dos alunos
que frequentam a
escola não têm a
possibilidade
de
pagar as propinas
nem o material escolar. De facto, aqui
neste lugar também
os missionários não
têm muitas economias para os apioarem. A Ordem tem que
ajudar esta missão para que ela possa subsistir. Assim, são
necessários 70.000 euros por ano, para que estes jovens possam ter uma educação melhor e uma formação adequada.

Escola Franciscana em Novosibirsk (Rússia)
A Sibéria foi terra de exílio e de punição durante o tempo do
regime comunista soviético. Devido a esta atitude do regime,
encontramos hoje, dispersas, pequenas comunidades cató-

licas e ortodoxas.
Em Novosibirsk, que é a capital da região, os Franciscanos
vivem numa comunidade, na perifieria da cidade, bastante
pobre, e são solidários com os velhinhos, com os doentes
e com as famílias que têm problemas de toda a ordem.
Em concreto, sabemos que abriram uma escola elementar
para os meninos mais pobres, católicos e ortodoxos, onde
juntos e gratuitamente podem crescer e formar-se. Temos
a informação de que aí estudam cerca de 70 crianças.
A escola franciscana de Novosibirsk é um lugar de solidariedade, de educação e de ecumenismo prático. Para
subsistir, esta escola necessita de 50.000 euros por ano.
São mais estes dois Projectos, que estão dependentes do
Ministro Geral da Ordem Franciscana, que esperam ajuda
de todas as almas de boa vontade. Deus vos abençoe e vos
pague! E paga mesmo!
Frei vítor Rafael, OFM

Amigos assinantes:
Está na altura de
Franciscanas».

renovar a vossa assinatura do

«Missões

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 também 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 da Páscoa, 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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S. José - O Advogado da Boa Morte
A tradição popular atribui a S. José o poder
de conceder uma boa morte aos seus devotos e a Igreja considera o mês de Março
como o “Mês de S. José”.
Mas porquê o advogado da Boa Morte? Não se trata de uma
morte procurada ou provocada, mas de uma morte aceite na paz e na tranquilidade na presença de Jesus e Maria Santíssima no leito de morte, através dos sacramentos
ministrados pelo sacerdote, como S. José teve essa dita
de ter a sua dilecta esposa e o filho da sua missão paterna
junto de si no momento em que partia para o seio do Pai.
O caso de vida que se segue ilustra a fé determinada
dos devotos de S. José e a firmeza da fé nos sacramentos como caminho de graça e único meio de salvação
para o qual qualquer outra alternativa é apostasia, bruxaria e negação do poder de Deus e da mediação da Igreja.
- João, por amor de Deus, vai chamar o padre! Não vês que
estou para morrer? Vai...

- Ó marido, estás a blasfemar. Que Deus te perdoe! Dá-me o
meu livro das rezas!
Manuel, o bruxo, apanhou rápido o livro, gasto pelo uso e
com as folhas já soltas e lançou-o janela fora. Uma rajada de
vento fez as folhas esvoaçarem por todos os lados. A doente chorava silenciosamente: tiraram-lhe o seu único consolo.
Os dois homens saíram, rindo e troçando da pobre doente.
Estava a escurecer. A tempestade passara sem trazer a chuva desejada. O bruxo tinha ido embora. Foi então que um
cavaleiro parou junto da porta:
-É aqui a casa do Miguel Marceneiro? Enganei-me no caminho e não sei onde estou.
-Fica a uma hora de caminho daqui, anda mesmo enganado!
O sr. João explicou-lhe o caminho.
-Obrigado, Deus lhe pague! Oxalá não chegue tarde para sacramentar o velho Miguel.
-Ah! O senhor é que é o padre?
O padre deu rédeas ao cavalo e seguiu na direcção indicada.
Já se distanciara da casa uns cem metros quando, de repente, volta para trás.
-Que há agora, deseja mais alguma coisa?
-Conhece por acaso uma tal Ana Pereira? Sabe onde mora?
-Ana Pereira, não senhor! Porque pergunta?
-É só para saber notícias dela. No caminho encontrei este
santinho com a imagem de S. José e por trás tem escrito:
“Meu santo padroeiro, alcançai-me uma boa e feliz hora da
morte e não me deixeis morrer sem padre”. Segue depois
o nome de Ana Pereira. Ora, como encontrei este santinho
apenas a cinco minutos daqui, essa tal Ana Pereira não háde estar longe.
-Padre, é a minha mulher e está muito doente e perdoe-me,
ela pediu mesmo a vossa presença.
-Como?!... A sua mulher está doente, pediu um sacerdote e o
senhor ia-me deixar seguir caminho sem estar com ela?
O padre desceu do cavalo e entrou em casa. Logo que a
doente viu o sacerdote entrar pelo quarto dentro, deu graças
a Deus e ao seu padroeiro S. José por lhe trazer um sacerdote à cabeceira da cama. Dizia ela que viu entrar um anjo
e a salvação dentro de casa. O padre confirmou que não
era a primeira vez que S. José o guiava para junto do leito
de um devoto seu. Ouviu de confissão a mulher, deu-lhe em
viático a metade da partícula consagrada que levava para
o”velho Miguel” e fortaleceu-a com a unção dos enfermos. A
moribunda, num esforço titânico de quem queria dizer o mais
importante da sua vida antes de partir, agarrou-se ao braço
do marido, dirigindo-lhe as suas derradeiras palavras:

Imagem da Morte de S. José

-Já te disse que não! Não quero, não posso ir. E agora acaba com essas lamúrias! Pensas que o padre vai fazer uma
viagem estafante e longa por causa de uma velhota doente?
Precisava de um dia para ir e vir, e não te posso deixar sozinha.
-Ah! O padre virá, João, sem dúvida que virá. Não me importa se fico sozinha, a comadre há-de tomar conta de mim. Vai,
João, vai!
-Cala-te! Porque não fazes o que te mandam? Tens os remédios contigo, toma-os!
-Não, João, antes morrer que tomar remédio de bruxo. É pecado, João, é proibido. Tu te metes com essa gente... ah,
meu Deus. João, porque não chamas o padre? Ele virá, sei
que ele virá. Todos os dias rezo a S. José pedindo uma boa
hora da morte. O padre há-de vir se fores buscá-lo.
-Já te disse que não vou. Não quero saber nada de padres!
Já avisei o Sr. Manuel Pimenta para te benzer. Ele é um bom
benzedor, não falha nunca…
-Boa tarde, compadre, como vai a patroa, está melhorzinha?
-A patroa, sr Manuel, a patroa? Ela só quer o padre. É teimosa que só vendo. Mas não lhe vou buscar o padre, não...
Insiste que o S. José lhe há-de pôr um padre à cabeceira…
-Então, D. Ana, já experimentou a mezinha?
-Não senhor, sr. Manuel, aquilo não ajuda. Ao vê-lo até parece que vejo o diabo, homem! Saia! Não vou agravar a minha
alma com tal pecado diante da morte. Valha-me S. José!
-Qual diabo, D. Ana! Qual pecado! Vou fazer-lhe umas benzeduras e dizer umas palavras e ficará melhorzinha, vai ver!
-Não quero, nem aceito as suas bruxarias, é pecado. “Vade
retro”, homem, suma-se da minha frente! O senhor pode tanto como um padre? Eu quero um padre para me perdoar os
pecados e para me ungir. Tenho fé em S. José que o padre
há-de vir. S. José não me vai negar essa graça.
-Pensas então que S. José virá num jumento fazer um milagre para ti, mulher!

-João, não quiseste chamar o padre e ele veio e agora quero
morrer em paz, esta paz que já está dentro de mim, mas que
só é completa se me prometeres que te vais confessar, que
vais mudar de vida…promete-me, meu marido…pelo nosso
amor, João, e pela salvação da tua alma!
Deixando derramar copiosas lágrimas, aquele homem abraçou-se à mulher e, entre soluços, não conseguindo esconder
a dor que estava sentindo pela iminente separação da companheira, confidente e mãe dos seus filhos, disse em tom
amoroso:
-Sim, mulher, descansa em paz, que me custa perder-te na
terra, e não te quero perder no céu.
-Agora posso morrer em paz. Obrigada, Sr. Padre, pela esmola da sua presença. E expirou!
-Quanto devo, Senhor Padre? O Bruxo pagou-se bem e o
senhor também veio de longe e com este mau tempo…é que
ainda é um esticanço de cavalo até aqui.
-Caro amigo, não importa o que andei nem o tempo me impede de acudir a um irmão que precise do santo viático. Fique
com Deus e trate das exéquias da sua esposa, não esquecendo o que ela lhe pediu e o senhor prometeu fazer.
A partir daquele momento, aquele homem mudou de vida,
pediu para ser ouvido de confissão, comungou e tornou-se
num bom cristão.
E assim S. José fez dois milagres: o da presença do padre
junto da cama de uma devota sua e o da conversão do seu
marido. O livro das orações lançado ao vento, atirou aos pés
de um sacerdote que passava a imagem de S. José, e o engano do padre no caminho não terá sido provocado por tão
poderoso advogado, para que ele fosse dar à casa da sua
devota?
É tudo um mistério, um mistério de fé, acessível apenas ao
que crê que Deus concede aos seus escolhidos o poder de
interceder pelos seus devotos, uma fé que não se deixa vencer por crendices ou bruxarias, uma fé que não troca o eterno
pelo instante.
Frei José Dias de Lima, OFM

SER PONTE
ENTRE ETNIAS EM CONFLITO

O

grande desafio e responsabilidade da
nossa fraternidade no Sri Lanca é testemunhar e incarnar a oração pela paz
atribuída a São Francisco de Assis: “Senhor, fazei de mim um instrumento da Vossa paz…”.
É com estas palavras comprometedoras que Frei Andrew
Litigio, missionário filipino há vários anos no Sri Lanca, iniciou a nossa conversa.
Para compreender um pouco melhor, pedi-lhe que me informasse sobre a situação actual entre as duas tribos: a
dos Cingaleses e a dos Tamil.
“Em trinta anos de conflitos entre as duas etnias foram
perpetradas grandes devastações, foi destruída a economia da ilha, houve milhares de mortos e um incalculável
sofrimento. A guerra é entre o governo (Cingalese) e as
forças de libertação dos Tamil, que querem criar um estado
independente no nordeste da ilha. O povo vive numa constante agitação política e não tem liberdade para se movimentar devido ao enorme número de documentos que tem
de apresentar nos postos de controlo governamental, sem
contar também com as inspecções dos grupos rebeldes. É
mais fácil sair do Sri Lanca do que circular dentro do país.
Vive-se numa atmosfera de suspeita e desconfiança entre
as duas forças militares, com reflexos na vida do cidadão
comum”.
Apesar das dificuldades, motivadas pela insegurança e
pela pobreza generalizada, no Sri Lanca existem muitas
vocações religiosas, inclusive para os franciscanos. Pergunto-lhe então qual é a origem dos nossos candidatos e
como é constituída a nossa fraternidade.
“Há já onze anos que os missionários filipinos começaram
a acolher os candidatos à vida franciscana e desde o início
optámos por não fazer qualquer tipo de discriminação entre os vários grupos étnicos. Actualmente os frades nativos
em período de formação inicial (desde que entram até aos
votos perpétuos) são: 5 Tamil e 5 Cingaleses. Durante o
tempo de formação procuramos sarar as feridas interiores
e promover a reconciliação entre os jovens dos diferentes
grupos étnicos, a fim de nos mantermos neutrais enquanto
filipinos para favorecermos a comunhão fraterna”.
Mas como conseguir fazer comunhão e unidade entre pessoas que têm no sangue a identidade étnica e que inevitavelmente trazem em si as fortes tensões e sofrimentos que
se vivem no país?
Frei Andrew responde que introduziram no programa de
formação algumas dinâmicas que são como pontes de
união entre os grupos étnicos: “Nos encontros comunitários cada um é convidado a partilhar a história da sua vida,
para se gerar assim uma aproximação maior entre todos.
Os jovens cingaleses participam nas aulas de língua tamil
e vice-versa. Os de uma etnia apresentam um tema sobre
as características da outra etnia. Nas celebrações litúrgicas encorajamos os frades de cada grupo étnico a apresentar a própria tradição, os seus costumes e símbolos e
também os cânticos e as danças próprias para valorizar os
elementos positivos de cada cultura. Nas acções da pastoral vocacional um irmão oriundo de cada um dos grupos
apresenta na própria língua o carisma franciscano”.
A vida e o testemunho estão unidos, enquanto a autenticidade da primeira reforça a credibilidade do segundo.
Mas no Sri Lanca é ainda indispensável criar iniciativas
que possam promover e construir a reconciliação e a paz
em todo o país.
“Nos, os Frades Menores, invocamos a nossa rica tradição de diálogo entre São Francisco e o sultão de Damieta.
E interrogamo-nos muitas vezes: Como nos situarmos no
meio deste conflito”? A esta pergunta o próprio Frei Andrew dá a resposta: “Numa tentativa de contribuir para a
construção da paz na nossa ilha, colaboramos com a Família Franciscana e com os outros institutos religiosos que
têm um contacto directo com as vítimas da guerra e da
recente calamidade dos tsunami, orientando para os dois
grupos (tamil e cigalês) as ajudas recebidas. Participamos
em diversas acções sociais e em diferentes actividades e
momentos de oração pela paz. Temos um projecto de sustentação que reverte igualmente para as duas diferentes
comunidades.
Colaboramos com as ONG’s e outros organismos que defendem o desenvolvimento e a estabilidade sócio-política.
Mas sobretudo a nossa presença no Sri Lanca procura defender o espírito da paz e da reconciliação, que é próprio
de São Francisco”.
Texto de Frei Vincenzo Brocanelli
Tradução do italiano de Frei Álvaro Silva
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Igreja e Migrações
O mundo actual está marcado por um acelerado crescimento do fenómeno migratório.
São cada vez mais as pessoas que, devido
a diversas causas, muitas vezes dramáticas,
procuram fora da sua terra de origem um local seguro que lhes permita trabalhar e viver
com um mínimo de segurança e dignidade.
Com esta realidade, Portugal passou de
país de emigrantes para país de acolhimento de imigrantes. Na verdade, são cada vez
mais os que procuram Portugal como local
de destino, o que coloca, não só à sociedade civil mas também à Igreja, desafios que
requerem respostas adequadas que vão ao
encontro das reais necessidades e dificuldades manifestadas pela pessoa do migrante.
O Papa Bento XVI, na sua Mensagem para o
Dia do Migrante e do Refugiado de 2008, diznos que “se é verdade que muito está a ser
feito por eles, é necessário comprometer-se
ainda mais para os ajudar, mediante a criação
de estruturas de acolhimento e de formação”.
A Igreja Portuguesa tem, desde longa data,
uma vasta experiência no trabalho com
os migrantes. Basta recordar a criação da
Obra Católica das Migrações, em 1962,
como resposta às necessidades pastorais
emergentes nas comunidades de emigrantes portugueses na diáspora, no entanto,
necessita de encontrar sempre novos métodos e novas respostas para os desafios
que a realidade migratória actual levanta.
Dadas as mudanças rápidas operadas na
sociedade, passando-se de um mundo estável e fechado para um mundo urbano,
sem fronteiras, em permanente mobilidade,
marcado por uma enorme multiplicidade de
culturas a conviver no mesmo espaço e,
ao nível religioso, por uma diversidade de
ritos celebrativos, uma diversidade de confissões cristãs, a presença de outras religiões, mormente a religião muçulmana, são
muitos os desafios que hoje se colocam à

Igreja, o que levanta a questão: como responder a todos eles de forma adequada?
No campo das Comunidades Portuguesas
no estrangeiro, há que procurar manter
uma presença de missionários que garanta o apoio e a dinamização das comunidades, promovendo o intercâmbio, os encontros de partilha entre os missionários e
outros agentes pastorais e, também, uma
relação sempre mais próxima com a Igreja de Portugal. Apesar das dificuldades em
encontrar sacerdotes disponíveis, é preciso garantir o envio de missionários para
onde as necessidades são mais urgentes.
É necessário manter um conhecimento actualizado do evoluir migratório dentro do
país, a fim de se promover uma sensibilidade, cada vez maior, nas Dioceses, nos
Secretariados Diocesanos e nos outros
agentes da pastoral. As migrações manifestam necessidades humanas e espirituais que necessitam de uma resposta que
tenha em conta o respeito pela diversidade
do património espiritual e cultural trazido
pelos migrantes dos seus países e culturas de origem. Há que promover, entre todos os agentes da pastoral dos imigrantes,
uma comunhão centrada numa mesma visão estratégica que permita um trabalho de
qualidade que ponha no centro o respeito
pela pessoa e a defesa dos seus direitos.
Urge promover uma cultura de acolhimento, dentro da Igreja e da Sociedade, centrada numa visão ecuménica do fenómeno
migratório, onde sobressaia a necessidade
de um tipo de diálogo inter-religioso e intercultural que combata a exclusão, o racismo, a xenofobia e a discriminação, ainda
presentes em muitos sectores da sociedade e de algumas comunidades cristãs.
A formação dos diversos agentes da pastoral, não só dos que estão directamente ligados à pastoral das migrações, mas de todos

os agentes em geral, é uma aposta a ter em
conta, pois, sendo a temática migratória uma
realidade cada vez mais global, não pode
ser deixada como tema marginal nos planos
pastorais, pelo contrário, tem de ser integrada numa visão global da pastoral da Igreja.
Promover uma opção preferencial pelos mais
pobres e vulneráveis: irregulares, refugiados,
mulheres, vítimas de tráfico, jovens e menores, olhando cada um como pessoa única e
irrepetível, à luz da teologia cristã e da filosofia que está na base dos direitos humanos.
Positiva continuidade de participação em
parcerias com organizações da Igreja e da
Sociedade Civil, com vista a uma reflexão e
busca de respostas, politicamente isentas,
para os problemas que afectam os migrantes.
Difusão positiva do movimento migratório pelos meios de comunicação social
de inspiração cristã, procurando dar a
conhecer o que a Igreja e outras organizações fazem em prol dos migrantes,
assim como o contributo dos migrantes
na construção da Sociedade e da Igreja.

3. GRÉCIA E TURQUIA (2000 anos de S.
Paulo) – Passaporte. Pensão completa. 15
dias: 14–28 Agosto. Preço: 1.990 € em duplo; 2.390 € em single.

PEREGRINAÇÕES 2008
Comissariado da Terra Santa
1. Peregrinação de 11 dias: (Passaporte,
Pensão completa. Preço: 1.565,00 € (quarto
duplo) ou 1.780 € (quarto individual)
Datas:14–24 Março (c/ roteiro normal e celebrações pascais no Domingo de Ramos,
Quinta, Sexta, Sábado e Domingo de Páscoa em Jerusalém e na Segª-feira de Páscoa em Emaús).

Peregrinação de 15 dias (c/ roteiro ampliado
nos territórios de Israel, Palestina, Jordânia
e Sinai): 20 Maio–3 Junho. Preço: 1.920 €
em duplo; 2.480 em single.
2. EGIPTO – Passaporte. Visto. Pensão
completa (c/ Cairo, Alexandria e cruzeiro no
Nilo). 12 dias: 19–30 Abril. Preço: 2.450 €
em duplo.

Divulgação da Doutrina Social da Igreja sobre a Mobilidade Humana, a fim de que os
cristãos, e até mesmo a sociedade civil, conheçam as orientações pastorais e o pensamento da Igreja sobre esta realidade e,
assim, possam encontrar princípios inspiradores para a sua acção junto dos migrantes.
Diante do movimento migratório, isto é, do
fenómeno da mobilidade humana, “considerada por alguns como o novo “credo” do homem contemporâneo” (Erga Migrantis Caritas
Christi, 101), a voz da Igreja continua a ser
uma força profética para a construção de um
mundo melhor (cf. D. António Vitalino Dantas, Mensagem de Natal do Presidente da
CEMH). São muitos os desafios, são tantas
as prioridades, mas se centrarmos a nossa
acção no acolhimento misericordioso de Cristo, que viveu no meio dos homens como peregrino e estrangeiro, saberemos fazer opções
pastorais que sejam a resposta mais adequada à realidade migrante do nosso tempo.
Frei Francisco Sales Diniz, OFM
Director da Obra Católica
Portuguesa de Migrações

6. SANTUÁRIOS MARIANOS em França: 8
dias (150 anos das Aparições em Lourdes),
Andorra e Espanha. – Bilh. Ident. Pensão
completa: 10–17 Outubro. Preço: 705 € em
duplo; 825,00 em single.

4. ITÁLIA: 8 dias (Roma, Greccio, Assis,
Montalverne, Pádua, Veneza). – Bilh. Ident.
Pensão completa. Data: 2–9 Setembro. Preço: 1.475 € em duplo; 1.674 em single.

Inscreva-se quanto antes, depositando 300
euros. Liquide o mais tardar um mês antes
da partida.

5. TUNÍSIA (romano-cristã e actual): 8 dias
(Passaporte. Pensão completa): 16–23 Setembro. Preço: 900 € em duplo; 1.015 em
single.

Fr. António Silva e Fr. Miguel Loureiro
Comissariado da Terra Santa em Portugal
Largo da Luz, 11 – 1600-4981 Lisboa
Tel. 217140715 - Fax 217144811
com.terrasanta@sapo.pt

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!

Oração a São José
Ave, ó São José
Ave, ó São José,
homem justo,
esposo virginal de Maria,
e pai davídico do Messias;
bendito és tu entre os homens,
e bendito é o filho de Deus
que a ti foi confiado:
Jesus.
São José,
Padroeiro da Igreja universal,
guarda as nossas famílias
na paz e na graça divina,
e socorre-nos na hora
da nossa morte.
Ámen.
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A RENOVAÇÃO ESPIRITUAL E A PAZ!
Como se sabe, o ser humano
é um organismo constituído
por duas componentes: físico
e espírito. Conjunto esse que
forma o nosso verdadeiro Eu.
Como não há Eu sem físico,
também não o há sem espírito. Para exercer as suas funções vitais, ambos precisam
de adquirir energia através
da ingestão de alimentos esMário Carapinha
pecíficos a cada um. Como a
água é um dos alimentos indispensáveis ao físico, a fé
é-o ao espírito. A água provém das nuvens, a fé emana da palavra sacramental. O bem-estar de um e outro
depende da maneira como foram sendo alimentados.
Assim se foi caindo no hábito de questionarmos tudo
o que se relaciona com o físico, minimizando o que
respeita ao espírito, dando a impressão de que a
religião está em declínio. Ninguém duvida tratar-se
de tema melindroso e complicado, mas não se ignora quão benéfico é questionarmos um pouco sobre
ele! Na verdade, em qualquer conversa, sempre que
a religião vem à baila, é frequente ouvir dizer que
parece haver uma crescente indiferença pela religião
na sociedade. E, como todos sabemos, realmente
constata-se uma redução de presenças, principalmente de jovens, nos actos religiosos, como a Eucaristia, a despeito do empenho e boa vontade dos
que proferem as explicações doutrinais. Pena é que,
em vez de proclamarem a palavra de Deus com clareza, se tornem pouco compreensíveis e eficientes
quanto aos fins a que a mesma se destina. Os crentes ouvem-na, mas não a interiorizam, tornando-se
muitas vezes de tal maneira maçadora que chega
a provocar sonolência entre os mesmos. É um alimento que lhes não fortalece o espírito! Ser orador
supõe uma certa solidariedade com os ouvintes e

uma certa capacidade de adaptação às situações.
Temos de reconhecer que as nossas palavras nem
sempre tocam os corações daqueles que nos escutam. Mas como ir ao encontro das dúvidas e questões
da nossa geração, apresentando palavras convincentes, se a cultura do mercado, a cultura geral do consumo, a da sensualidade, etc., tocando os corações
das comunidades cristãs, exercem uma forte atracção
a que mui poucos escapam? Segundo os entendidos,
acontece que a questão não é de a modernidade ser
menos religiosa, mas ser religiosa de outra maneira,
no modo de relação com a sua tradição
No entanto, por muito que o não pareça, esta triste
realidade é bem sentida na Igreja. Tanto assim que,
já se vem notando o raiar duma vaga de renovação
benfazeja, que está a afectar com maior incidência a juventude, da qual muito há a esperar. Vaga
que requer uma nova evangelização, como o referiu João Paulo II em 2004 - mais carismática, mais
testemunhal, a começar pelo catecismo. Há muito
que a Igreja sentiu essa premência, promovendo as
“Jornadas Mundiais da Juventude” e os “Encontros
Inter-Religiões”, onde comparecem milhões de jovens de todo o mundo e seguidores de todos os credos, que estão a aproximar os homens de todas as
etnias e de todas as idades, e onde lhes é fornecida a
Nova Palavra Sacramental, adaptada às «Modernas
Mentalidades»: AMOR E FRATERNIDADE - o verdadeiro pão do espírito. Donde poder concluir-se que
a humanidade, fortalecida com esses alimentos da
RENOVAÇÂO ESPIRITUAL de que o nosso físico e
espírito tanto necessitam, poderá um dia lançar-se
ao assalto do poderoso império da ganância e dos
ódios, e triunfante, e mais segura da sua Fé, instalar
na terra a era da tão almejada paz na qual finalmente todos os humanos serão iguais!
Mário Carapinha

Restituamos tudo ao Senhor com as palavras e a vida! 2008-2009
Os meios indicados são diversos (cfr. A Graça das Origens
20 —21). Entre muitos, recordemos somente alguns:
em cada Entidade, zelar
por formas concretas de
desapropriação e restituição de nossos bens aos
pobres, que são nossos
mestres e padrões. Cada
frade retomar, no correr
do ano, a fórmula da Profissão religiosa, para que se

torne ocasião de memória grata
do dom da vocação, de revisão
de vida e de renovado esforço.
Celebração pública de acção
de graças ao Pai das Misericórdias, louvando o Altíssimo e
Bom Senhor pelo dom da vocação cristã e franciscana, e para
renovar em cada um a alegria
de pertencer Àquele que é toda
a nossa riqueza e suficiência.
in FRATERNITAS

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

LIÇÃO DE VIDA: VENDER SAÚDE!
O meu colega no sacerdócio, Padre Frei Diamantino Maciel, foi chamado para sacramentar uma senhora “in articulo mortis”, que se
encontrava na cirurgia no Hospital de Vila Real, onde é capelão.
Ao chegar à enfermaria, aproximou-se de uma senhora que se encontrava junto à porta e apressou-se a sacramentá-la. Esta, manifestando uma certa indignação, respondeu mais ou menos por
estas palavras: “Padre, não sou eu, é aquela senhora que está junto
à janela, essa é que está a morrer e talvez não passe desta noite,
coitada. Eu dentro de dias vou ter alta”.
Meio sem jeito pelo engano, o P. Maciel pediu desculpa e foi sacramentar a tal doente que, como diz o povo, estava “mais para lá
do que para cá”, a ponto de quase não abrir os olhos, notando-se
apenas um ténue palpitar de vida.
Três dias depois, na habitual visita às enfermarias do piso de
cirurgia, ao entrar na tal enfermaria, viu vazia a cama da tal senhora que dizia que ia ter alta, e observou a senhora, que diziam não passaria daquela noite da Santa Unção, sentada
na cama e cheia de vida. Perguntou a uma enfermeira se a senhora, que por engano ia ser sacramentada, já tivera alta, ao
que a enfermeira respondeu: “Padre, foi ontem o seu funeral”.
Depois do Padre Maciel me ter contado o caso, rematou: “Até me
arrepiei todo ao ver tal coisa!”
E é de arrepiar mesmo, ou antes, é de nos fazer pensar. Na ver
dade, está aqui uma grande lição e uma grande certeza - a de que
todos morreremos -, mas a incerteza certa de que é incerta e surpreendente a hora da morte, que acontece em dia e em hora que será
sempre uma incógnita para todo o ser vivente. Não dizia o Senhor
Jesus: “Estai preparados porque não sabeis o dia nem a hora”?
Importa agora colocar a seguinte questão: Foi engano o que aconteceu com o P. Diamantino Maciel ou foi Deus que, na sua omnisciência, o encaminhara para quem realmente Lhe iria prestar contas
naquela noite? Sem dúvida, era a mão de Deus que se estendia
apressada para acolher, mas que se viu rejeitada no momento culminante de uma partida. Quantas vezes morre alguém e o povo diz,
na sua linguagem secular, “mas fulano vendia saúde”. É verdade,
vendia saúde, mas ninguém lha quis comprar porque a distância
entre a vida e a morte não é uma questão de ter mais ou menos
saúde, é uma questão de estar preparado para o momento em que
se acaba a nossa actuação no palco desta vida, e o que interessa
é ter acumulado uma vida cheia de mãos abertas que souberam
acolher, amar e fizeram sorrir.
Significa isto que devemos estar sempre com o medo da morte no
pensamento? Certamente que não! “Louvado sejas, meu Senhor,
pela irmã morte corporal, da qual nenhum vivente pode escapar”dizia S. Francisco de Assis”. Inaudito tratar a morte por “irmã!”,
como uma companheira que nos apanha no fim de uma viagem
para começar uma vida nova na eternidade. Portanto, temos aqui,
isso sim, uma razão para reconhecermos que todos somos pobres
porque nada nos pertence, nem sequer a vida, e que a morte é irmã
comum de todos nós. Eis porque toda a riqueza que possamos ter
é pobreza se o coração se fecha à generosidade e as mãos se fecham ao abraço que perdoa e acolhe, uma vez que tudo passa, mas
o amor permanece e não teme a morte derrotada. Sim, a morte vencida que se tornou irmã no momento em que o Redentor, ao morrer
na nossa carne mortal, a irmanou em nós, ao colocá-la como porta
e não como muro; como passagem e não como obstáculo; como
caminho e não como
tropeço; como esperança e não como
tragédia; como vitória
e não como derrota,
como liberdade e não
como fronteira. Mas
atenção! Uma morte
que vem ao encontro e
não uma morte procurada, como quem tem
pressa de se entregar
como um derrotado da
vida. Uma morte que
respeita a vida desde
o momento da concepção até ao seu fim
natural, ou até a um
acontecimento inevitavelmente trágico e não
querido voluntariamente, que pode espreitar
a qualquer momento,
mesmo que vendamos saúde.
Uma Páscoa Feliz na feliz certeza da Páscoa Redentora acontecida
em nós por Jesus Cristo.
Frei José Dias de Lima, 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.

Roma – Publicações
para o Jubileu da Ordem

Roma – Assis – Pádua
Lugares Franciscanos
(19 a 27 Junho)

Na proximidade da celebração do VIII centenário da Ordem (2009), a
Cúria geral OFM favoreceu, com a apresentação por parte do ministro geral, a publicação de dois volumes: Lodate e benedite. Le preghiere di san Francesco (organizado por Fr. Luigi Perugini, em nove
idiomas) e Francescani senza frontiere. Le missioni dei Frati Minori
nel mondo (organizado por Fr. Vincenzo Brocanelli; em oito idiomas).
As duas publicações querem ser, sobretudo, um meio de conhecer mais profundamente Francisco (As orações) e para reavivar
em todos os frades o espírito missionário (As missões), além de
fazer conhecer o “coração” de Francisco e a epopeia missionária de nossa Ordem. O primor gráfico e a beleza das fotos tornam
as duas publicações muito atraentes e podem servir de presente a todos os que desejam degustar a espiritualidade franciscana.
Para ulteriores informações, dirijam-se directamente à Editora: Éditions
du Signe: 1, rue Alfred Kastier-Eckbolsheim, B.P. 94, 67038 Strasbourg,
Cedex 2, Francia (tel.: +33 3 88789191; e-mail: info@editionsdusigne.fr).
Brasil – Seminário sobre a realidade amazónica, em Manaus.

A primeira será a terras de Itália, com particular incidência em
Roma e nos locais marcados pela presença de S. Francisco e
seus discípulos.
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).
Pode ter acesso a mais informações através do nosso site em
www.uniao-missionaria-francsina.org

Terra Santa
A segunda será à Terra Santa, de 24 a 31 de Outubro, com a Peregrinação anual ao Jordão e ao Deserto da Judeia. Evocarmos 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.

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

Fr. Vítor Gomes Rafael
Rua dos Mártires, 1 – Apart. 1021
2401-801 LEIRIA
Tel.: 244 839 904 – Telem.:91 620 08 03

Notícias de Lusaka
Quaresma
no Colégio S. Boaventura.
Sempre que chega este momento
tão especial, aqui no Colégio fazemos certas alterações ao nosso
horário habitual, tanto no que se
refere ao trabalho como à oração.
De acordo com o espírito de Quarta-feira de Cinzas, em que a Igreja
nos propõe um dia de jejum e abstinência, os irmãos desta fraternidade jejuaram nesse dia.
Em muitos momentos e ocasiões
do nosso viver estamos sujeitos

a perder a nossa orientação de
cristãos, por uma ou outra razão.
Tantas vezes nos esquecemos do
nosso dever como seguidores de
Cristo, procurando satisfazer os
nossos próprios interesses!
Assim, este é o tempo propício
para nos voltarmos para Deus e
pedirmos o Seu perdão, embora
Ele já nos tenha perdoado mesmo antes de abrirmos o nosso
coração. É tempo de reconciliação e tempo de olharmos também para os outros do mesmo

jeito que gostaríamos que eles
olhassem para nós.
Sendo assim, os frades do Colégio, de um modo especial os irmãos OFM, procuram viver esta
Quaresma o melhor que podem.
Temos certos programas já traçados para esta quadra, como por
exemplo a colaboração que iremos
prestar numa das casas lideradas
pelas irmãs, chamada Calingalinga, que dá ajuda às crianças órfãs. Haverá dois grupos para esse
trabalho, que será feito uma vez
por semana em grupos alternados. Temos também a Via-Sacra,
que fazemos às sextas-feiras, a
partir das 18 horas, dentro do Co-

Inauguração do «Master» na Idade Média
Franciscana, em 14.12.2007
A Escola Superior de Estudos Medievais e Franciscanos da Pontifícia Universidade Antonianum Faculdade de Letras e Filosofia da
Universidade LUMSA inauguraram o «Master»: Idade Média Franciscana. História, Filosofia e Teologia. Na aula inaugural de «Master»,
com o tema “Frei Francisco e o Evangelho entre letra e espírito”, o
professor André disse: ”A forma de Vida dos Menores não é outra
senão a fidelidade espiritual à letra do texto evangélico, considerada
como chave do comportamento cristão e norma com o qual todas as
observâncias e práticas religiosas dos Frades devem ser medidas.
O Pobrezinho de Assis era um combatente da observância ‘espiritualmente literal’ da regra, na medida em que ela constituía não um
absoluto, mas um meio relativo a um fim, ou seja, a serviço do progresso espiritual do indivíduo e da comunidade, à qual pertencia”.
O texto da intervenção de Váuchez será publicado na revista “Frate
Francesco” 74 (2008).
in FRATERNITAS

légio. Nessa Via-Sacra procuramos meditar os passos de Jesus
no caminho da sua paixão.
Para melhor vivermos o nosso jejum, decidimos partilhar com os
mais pobres uma parte da nossa
alimentação, de um modo especial
a “carne”, que iremos dispensar
dois dias por semana, a qual será
oferecida aos pobres e crianças.
Oferecemos também uma parte
da roupa que usamos com menos
frequência.

tempo litúrgico da Quaresma.
Minhas saudações cordiais a todos os leitores do Jornal e amigos
das Missões Franciscanas. Santa
Quaresma!

Em poucas palavras é neste espírito que o Colégio de S. Boaventura, em Lusaka, procura viver este

Frei Hortênsio Rui, OFM

BOLSAS DE ESTUDO 2007/2008
educação é a base da formação de
um país, de uma comunidade. Só com
uma boa formação de base religiosa teremos hipóteses de observar o crescimento
de comunidades cristãs. Está nas nossas
mãos apoiar e fazer com que se desenvolvam as vocações missionárias que vão surgindo nos países de missão franciscana

«É o Espírito que impele a anunciar as grandes obras
de Deus! Porque, se anuncio o Evangelho, não tenho
de que me gloriar, pois que me foi imposta esta obrigação: ai de mim se não evangelizar! (1 Cor 9, 16).
Em nome de toda a Igreja, sinto o dever imperioso de
repetir este grito de S. Paulo». (Redemptoris Missio)
A Bolsa de Estudos é
a oferta duma importância
pecuniária para ajudar as
despesas com a formação
das vocações missionárias.
Cada Bolsa deve atingir a
importância de 250,00 €
oferecida de uma só vez ou
em várias prestações. Uma
Bolsa pode ser oferecida
por uma ou várias pessoas.
«Quanto às ajudas materiais, é importante ver o espírito com que se dá. Para
isso torna-se necessário rever o próprio estilo de vida:
as missões não solicitam
apenas uma ajuda, mas uma

partilha do anúncio e da caridade para os pobres. Tudo
o que recebemos de Deus - tanto a vida como os bens
materiais - não é nosso, mas foi-nos confiado em uso.
Que a generosidade no dar seja sempre iluminada e inspirada pela fé! Então verdadeiramente haverá mais alegria em dar do que em receber». (Redemptoris Missio)

Desejo apoiar a educação dos jovens missionários com:




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




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




Faço transferência bancária para o NIB: 0007.0018.00256060005.86
Desejo comprovativo para dedução no IRS / IRC
FOTOCOPIAR E ENVIAR PARA:
UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA
CONVENTO DE SÃO FRANCISCO
RUA DOS MÁRTIRES, 1 – APARTADO 1021 – 2401-801 LEIRA
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Portugal rendido a António Vieira
Lisboa acolheu a sessão oficial de abertura das
Comemorações do IV Centenário do Nascimento
do Padre António Vieira, na qual o Presidente da
República, Aníbal Cavaco Silva, recordou o jesuíta
como uma “figura ímpar da história portuguesa”.
“Ao comemorarmos o quarto centenário do nascimento do Padre António Vieira, no começo do
século XXI, o que mais nos impressiona é talvez
a actualidade com que esta figura maior da nossa
história continua a surgir aos nossos olhos”, referiu o presidente da República.

O presidente da Academia das Ciências de Lisboa, Adriano
Moreira, deu início à sessão apelando a uma “uma meditação colectiva” sobre o Padre António Vieira, após salientar a
“actualidade” do seu pensamento.
“A meditação a que somos chamados nesta circunstância do
centenário de Vieira e de viragem do milénio ensina uma vez
mais que não são os impérios que duram, são as culturas
que têm a vocação da eternidade”, disse.
“O Vieira mestre da língua e da oratória, a brasilidade de
Vieira, a determinação perante a adversidade, o universalismo que para ele seria católico, mais Igreja Império em todo
o mundo do que império nacional, tudo são referências que
definiu a partir de antigas cogitações mas que encontram réplica em exigências prementes deste milénio”, acrescentou.
Eduardo Lourenço veio a Lisboa apresentar uma conferência intitulada “Vieira: do Verbo como Império ao Império do
Verbo”, arrancando gargalhadas à assembleia quando lembrou que a acção diplomática do jesuíta fez dele uma espécie de “James Bond jesuíta “para maior glória de Deus e de
Portugal”.
“O maior dos seus sonhos foi um Portugal condigno do reino
de Cristo”, observou.
Como seria de esperar, Eduardo Lourenço destacou a relação entre Vieira e Fernando Pessoa, que via naquele o
“Imperador da Língua Portuguesa”, destacando a sua “autonomia do verbo”, “corpo visível, sonoro, da verdade”.
O pensador português falou ainda do jesuíta como uma “Wittgenstein do século XVII”, considerando que “os limites do
nosso pensamento são os limites da nossa linguagem”.

Pe. António Vieira a pregar aos Índios
A sessão, que decorreu na Academia das Ciências de
Lisboa, contou com a presença do Cardeal Patriarca, D. José
Policarpo.
O Presidente da República recordou “o virtuosismo do pregador ou a argúcia do diplomata ao serviço da independência nacional” de António Vieira, bem como “a grandeza e a
majestade da sua escrita, que levou Fernando Pessoa a chamar-lhe «imperador da língua portuguesa»”, “a tenacidade
com que defendeu os direitos das populações ameríndias”,
“o realismo do conselheiro do rei, a quem se deve o restabelecimento dos contactos com a colónia judia na Holanda”.
“Muitos consideram, e com razão, que os seus sermões,
a par dos Lusíadas, representam os mais extraordinários
monumentos alguma vez erguidos em língua portuguesa”,
indicou, frisando que “toda a obra do Padre António Vieira
é simultaneamente uma demonstração de génio e uma demonstração de fé”.
“Fé em Deus, certamente, como se pode adivinhar pelos relatos que ele próprio faz da sua actividade como missionário.
Mas fé, também, no destino de uma nação e nas possibilidades de um Estado cuja independência ele viu restaurar, em
1640, e ajudou depois a consolidar”, precisou.
Segundo o Presidente da República, “tal como acontecia
há 400 anos, a diversidade dos povos e civilizações precisa
hoje, porventura ainda mais, de políticos e mediadores como
Vieira, que acreditem realmente no valor da pessoa humana
e sejam suficientemente inspirados para estabelecer as pontes que levem à paz”.

Cidade em homenagem
O presidente da Comissão Organizadora de 2008 Ano Vieirino, Manuel Cândido Pimentel, anunciou nesta sessão que
uma estátua do Padre António Vieira será colocada no Largo
de São Roque, em Lisboa, numa iniciativa da Santa Casa da
Misericórdia destinada a homenagear o jesuíta português.
O Ano Vieirino é uma iniciativa da Universidade de Lisboa,
da Universidade Católica Portuguesa e da Província Portuguesa da Companhia de Jesus para recordar “o inexcedível
escritor, orador e pensador Padre António Vieira, glória da
cultura nacional, desta pátria de muitas pátrias que, pela sua
vida, acção e obra ultrapassou as fronteiras de Portugal e se
avantajou no mundo”, sublinhou Cândido Pimentel.
A efeméride será igualmente celebrada em Itália, no Brasil,
em Espanha, França e Bélgica.
Em Portugal, indicou Cândido Pimentel, foi ontem dado
um primeiro contributo para criar uma rede internacional
de universidades “para o estudo da obra de Vieira”, com
o lançamento da do Tomo I da edição nacional crítica dos
Sermões do Padre António Vieira (Imprensa Nacional Casa da Moeda e CEFi - Centro de Estudos de Filosofia).
O presidente da Comissão Organizadora do Ano Vieirino
afirmou que deveria haver um dia “no calendário político e
civil que unisse o nome de António Vieira ao da figura do
Portugal intercultural”, deixando como sugestão a data do
falecimento de Vieira, 18 de Julho.
Esta Quarta-feira foi descerrado um painel comemorativo
dos 400 anos do Padre António Vieira, junto da rua e da casa
onde nasceu, perto da Sé de Lisboa.

António Vieira, “um louco de Deus”, é a “expressão mais
acabada da visão barroca do mundo”, em que importa uma
restauração através da prática nova da evangelização.
Segundo o ensaísta, a vida de Vieira foi “uma acção militante
no sentido mais radical da palavra”, procurando a “reconquista universal sob a bandeira de Cristo”.

Foi ainda inaugurado o “Eléctrico Vieira”, carreira 28 E, que
liga o Martim Moniz a Campo de Ourique. Uma parceria entre a Carris e o IPAV resultou igualmente na colocação de
cartazes alusivos ao evento em toda a frota de eléctricos,
na disponibilização de folhetos sobre as comemorações e
na decoração de 26 paragens da carreira 28 E com frases
alusivas à obra e arte do Padre António Vieira.

“António Vieira é um pregador da palavra divina, é mesmo o
pregador maior dessa palavra”, sublinhou.

Por outro lado, centenas de pessoas acorreram ao CCB para
a leitura de Sermões do Padre António Vieira e a projecção
do filme «Palavra e Utopia», de Manuel de Oliveira.

Neste sentido, os sermões são «Propaganda fidei», “espectáculo”, e o púlpito “um teatro” divino.

Agência Ecclesia

Brasil – Jejum do Bispo Luiz Flávio Cappio, OFM

O

Bispo da Diocese de Barra - BA, Brasil, Luiz Flávio Cappio, OFM, passou 24 dias em jejum e oração,
antes do Natal-2007. Com tal gesto quis denunciar o mega-projecto, com custo de 4 milhões de dólares,
no desvio de uma parte das águas do rio S. Francisco, no Brasil, por parte do governo federal. O Bispo franciscano de 40 anos está empenhado em salvar aquele rio e as populações pobres, que vivem às suas margens,
para as quais a água do rio é fonte de vida. O Bispo conhece bem a realidade daquela região, muito pobre e
com penúria, e indica, juntamente com outros organismos de pesquisa, alternativas mais simples, mais eficazes e com custos muito mais reduzidos para resolver o problema da água. Na verdade, Mons. Cappio denuncia
um modelo de desenvolvimento sócio-económico, que favorece os fortes grupos económicos, e os grandes
projectos, que desfrutam as riquezas naturais com graves prejuízos ao ambiente, sem real atenção aos mais
pobres. A CNBB, através do Conselho de Pastoral, considerou tal gesto “uma atitude que revela respeito para
com a dignidade da pessoa humana, da criação e a consciência sobre a capacidade de o ser humano conviver
em harmonia com o ambiente”. O Ministro geral dos Frades Menores expressou sua solidariedade fraterna e
reconheceu, nesse gesto do confrade bispo, o zelo pastoral e a sensibilidade social para com as populações
atingidas pelo grande projecto do desvio das águas. Após 40 dias de jejum, o Mons. Luiz Cappio escreveu
uma carta para agradecer àqueles que expressaram solidariedade e para pedir que se continuasse a luta
contra a destruição dos rios e contra a prepotência daqueles que querem transformar tudo em mercadoria.
In Fraternitas

Caros leitores e amigos do “Missões Franciscanas”:
Saudações fraternas, com votos de Paz e Bem.
Em primeiro lugar venho desejar-vos, em nome da equipa que prepara e todos os meses faz chegar até vós este mensário, uma Santa Páscoa no Senhor
Ressuscitado.
Durante este mês de Março vamos realizar em Fátima o Encontro dos “Leigos Missionários”. Sobre este acontecimento daremos notícias mais detalhadas
no próximo jornal de Abril. Em Fátima, durante a Eucaristia do dia 9, vai ser enviado em missão o leigo missionário Nuno Vale, da Fraternidade da OFS de
Leça da Palmeira, a fim de fazer a sua primeira experiência missionária no Chimoio (Moçambique). Tem a viagem marcada para 25 de Abril. Para as crianças
e para o Seminário de Santo António será portador das ofertas que nos têm chegado com essa finalidade. Seguirão também algumas intenções de missas,
que muito ajudarão na subsistência dos missionários.
E terminamos com a intenção missionária proposta para este mês, pedindo «para que os cristãos, que em tantas partes do mundo e de várias maneiras são
perseguidos por causa do Evangelho, amparados pela força do Espírito Santo, continuem a testemunhar com coragem e franqueza a Palavra de Deus».
Frei Vítor Rafael, OFM

