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LIÇÃO DE VIDA DO MÊS
APRENDER COM AS CRIANÇAS
Certo dia, depois da consagração e
de ter ido buscar a píxide de hóstias
consagradas ao sacrário, comecei a
distribuir a comunhão.
Na fila de fiéis que se aproximavam
da mesa sagrada, uma criança dos
seus quatro anos vinha no colo da
mãe. Quando a mãe se aproximou
para comungar, a criança fixou os
seus olhinhos azuis, da cor do mar,
na partícula que a mãe estava a
receber, acompanhando, sem pestanejar, aquele momento solene da
comunhão da sua progenitora e fixando depois o seu olhar na devoção com que ela deglutia a sagrada
espécie.
Antes de a mãe se retirar, a criança
estendeu sua mãozinha direita em
direcção a mim, como que pedindo
também uma partícula branquinha
para o seu peito e, nem com a retirada da mãe, a sua mãozinha inocente
deixou de estar estendida, olhando
agora fixamente na minha direcção
até a mãe lha baixar, com doçura
materna, no momento em que se
sentava no seu lugar. Eu sorri pelo
seu desejo, apesar de ela não saber
o que verdadeiramente estava ali,
na fonte do seu desejo.
Lembrei-me logo de um costume, de
tradição antiga, do nosso povo simples deste pequeno torrão lusitano
à beira-mar plantado, que consistia

em dar a uma criança o alimento que
ela estava vendo outros comer. Era
aquilo a que o povo chamava “desaguar a criança”.
Na verdade,
aquele menino estava aguado e, na
tradição do povo, era perigoso para
a saúde da criança não proceder ao
imediato desaguo, satisfazendo sem
pestanejar o seu desejo. Tratava-se
de
um
costume
t ã o
natu-

ral
q u e
ninguém
se atrevia a não
o fazer. Recordo-me que um dia, estando eu a
comer em casa um pão com queijo
e chocolate, o meu irmão mais novo,
na altura com seis anos, entrava em
casa. Continuei a comer, mas o meu
pai, com voz imperiosa, não perdeu
tempo: “Desagua o teu irmão! Que
estás à espera? Queres que ele me
adoeça?”
Pois bem, a mãe daquele menino,

no fim da missa, foi ter comigo à
sacristia e disse-me: “Padre, não se
importa de dar uma hóstia ao meu
filho? É que ele está aguado e daqui
a nada desata-me numa choradeira
que ninguém o atura. Espantoso é
que o menino voltou a estender a
mão e o seu olhar era o espelho de
quem desejava aquele pedacinho
de pão. Fui então buscar uma hóstia por consagrar, mas qual não foi o
meu espanto e o espanto geral, ao
ver que a criança não queria aquela partícula, dizendo com voz inocente: “Eu
quero uma hóstia daquela
coisa que está naquela caixinha” - e apontou para o
sacrário.
Então surgiram as inocentes palavras da
mãe, não tanto
mentiras, porque o
papel materno tem
os seus segredos
e a mãe disse: “Ó filhinho, não vês que é
igual? Não vês que é a mesma coisa? Que mais dá, a hóstia que o senhor padre te quer dar é igualzinha
às que ele dá na missa, é igual à
que
deu à tua mãe”. Depois,
virando-se para mim: “Não é verdade, senhor padre? Então eu, para
não cair em heresia, mas também
para não desmentir a mãe diante do
seu rebento, acabei por dizer: “Meu

menino, a cor da hóstia é igual, não
é? E também é redondinha…”. Não
convencida, a criança insistiu: “Eu
quero uma daquela coisa que está
naquela caixinha”, e virou-se para
o ombro da mãe, amuando sem
querer mais conversa. A mãe corava e eu então lá lhe expliquei: “Meu
menino, naquelas, que são iguais
a estas, está Jesus, que estas não
contêm e tu ainda és muito pequenino para o receber. Quando fores
mais crescido também vais tomar
das que estão na coisa que está na
caixinha, está bem?”.
Pouco convencido, mas resignado à
“teimosia” dos adultos que, por agora, tinham levado a melhor sobre a
sua “birra infantil”, o menino aceitou
a hóstia por consagrar enquanto
limpava, com as costas das mãos,
uma lágrima teimosa que ameaçava
cair do seu rosto.
Este menino desejava ardentemente a hóstia que se encontrava no sacrário, ou seja, na “caixinha”, e este
desejo foi o de todos nós quando
fomos crianças. Daqui nos fica esta
lição para este mês: recuperar em
nós o fervor, a alegria e o encanto
da criança que fomos no momento
da nossa feliz primeira comunhão e
que a sede que tivemos de Jesus,
nesse dia tão belo, não esgote, uma
vez que Ele, fonte de água viva que
jorra para a vida eterna, não se negará nunca a ser a nossa fonte, a
nossa água e a nossa sede.
Frei José Dias de Lima, OFM
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800 ANOS DA ORDEM
FRANCISCANA
No contexto da celebração
dos 800 anos da Ordem Franciscana, Frei Marques Novo
apresenta-nos em traços gerais o percurso de Francisco
até à aprovação da sua Regra
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Lusaka recebe visita
A Custódia de Moçambique
prepara-se para a celebrar o
1º Capitulo após a sua erecção como nova entidade. Em
Lusaka com os estudantes
de Filosofia o Visitador Geral
deixa algumas orientações
Página 7

Missão
ÁFRICA PROFUNDA
Frei Michael na Guiné-Bissau
deixa o seu testemunho missionário e em partilha fraterna
dá-nos a conhecer todo o seu
trabalho em prol dos mais necessitados
Última página

Leigos Missionários reunidos em Fátima
Decorreu em Fátima, na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo, nos dias 7, 8 e 9 de Março, o VII Encontro de Leigos Missionários. Passou de 60 o número dos
participantes, na sua maioria jovens, de várias zonas do
país, desde Viana do Castelo até ao Algarve.
O Moderador Geral da Evangelização Missionária, Frei
Vincenzo Brocanelli, apresentou dois temas, sendo o primeiro sobre «Viver a Missão Hoje». Depois de sublinhar
que a missão brota da vocação e que tem a sua razão e
medida na fé, participando cada um na «Missio Dei» (missão de Deus), tendo a sua centralidade na Cruz, falou sobre o dinamismo missionário na vida franciscana.
Este dinamismo centra-se em Cristo: escuta da palavra,
alimentar-se na eucaristia e contemplação. Depois o missionário deve sentir-se enviado, deixando-se guiar pelo
Senhor e caminhar na direcção do próximo.
Referiu ainda que para viver a missão franciscana é pedi-

do que se viva não sozinho, mas em fraternidade, num projecto missionário comum, que
assenta em cinco pilares: alegria da fé, diálogo, itinerância, alegria da evangelização e
santidade fraterna.
Versou ainda outro tema sobre as missões
na visão franciscana. Aqui distinguiu o que
eram as missões antes do Concílio, de forma
clássica, onde o missionário partia por toda a
vida, e a nova visão da missão com um novo
rosto.
Hoje as missões franciscanas tendem a ser
fraternidades-em-missão, isto é, toda a fraternidade é missionária e não só um frade isolado.
As fraternidades procuram ser internacionais
e interculturais com projectos missionários
comuns ao serviço das igrejas locais, com
estruturas novas, simples e flexíveis. Mais do
que convencer, deve haver a preocupação em
acompanhar, construindo
relações
interpessoais.

Durante o plenário, Frei Vincenzo Brocanelli com Frei Vítor Rafael

Frei Vincenzo ainda teve tempo
para falar da sua experiência
como missionário no Ruanda
durante o conflito que assolou
o País e mostrou aos presentes alguns projectos da Ordem
Franciscana que estão sob a
orientação do Ministro Geral e
que o nosso jornal desde há meses tem vindo a dar a conhecer.

Participantes do Encontro Missionário

A Irmã Tassy, das Concepcionistas ao Serviço dos Pobres, natural de Inhambane, Moçambique,
falou sobre o papel da mulher
africana como mãe, educadora,
esposa e até missionária.

Frei Vítor Rafael, Procurador Nacional da UMF, abordou o
tema da necessidade da formação a dar aos leigos que pretendem fazer a sua experiência missionária e ainda sobre as
estruturas a ter em conta, tanto cá como no local para onde
são enviados.
No domingo, dia 9, celebrou-se a Eucaristia, durante a qual
o Fr. Vítor fez o envio do leigo missionário Nuno Vale, da
fraternidade da OFS de Leça. Este leigo irá durante um mês
para o Chimoio, mais concretamente para o Lar de S. Gabriel, onde vivem adolescentes e jovens órfãos da SIDA e
alguns que deixaram de ter a rua como casa.
Resta-nos agradecer a todos os que colaboraram directa e
indirectamente, contribuindo para que este Encontro formativo resultasse num autêntico sucesso! Obrigado!
Paz e Bem!
Frei Vítor Rafael, OFM
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A VOZ DAS PROCURADORIAS

EDITORIAL
Neste mês de Abril, “Missões Franciscanas”
quer dedicar o seu Editorial ao Congresso Missionário OFM da América Latina, a realizar de
14 a 19 do corrente mês no Convento de Santo
António de Arredondo - Córdoba (Argentina).
As motivações deste Congresso estão patentes na vontade dos irmãos quererem caminhar
mais e melhor segundo o carisma franciscano,
como Igreja da América Latina, no espírito da
V Conferência do CELAM, e serem discípulos e
missionários de Jesus Cristo para que o povo
deste Continente, Centro e Sul da América, encontre e tenha em Cristo a vida e responda positivamente ao ardor missionário que emerge do
Pentecostes.
Pretendem assim partilhar a riqueza do ser «fraternidade em missão», acompanhando os mais
pobres e marginalizados, no contexto da celebração da «Graça das Origens». De igual modo
desejam animar e despertar um novo ardor missionário entre as entidades da América Latina e
chamar a atenção para os Projectos da Ordem
«Ad Gentes».
Como objectivos gerais encontramos uma vontade forte de animar os irmãos a percorrer novos caminhos até à refundação de sua missão
e evangelização. Como objectivos específicos
procura-se recuperar a memória histórica, a
consciência missionária da Evangelização da
América Latina e atingir o centro das várias entidades e animá-las para iniciativas evangelizadoras, despertando a vocação específica missionária «Ad Gentes».
Na Carta convocatória enviada aos Ministros
Provinciais, Custódios, Presidente de Fundação, Secretários de Evangelização e Moderadores de Evangelização Missionária referia-se:
«Celebraremos este Congresso em caminho de
preparação para a celebração dos 800 anos da
aprovação da Regra da Ordem, forma de vida
evangélica, em comunhão com a Igreja da América Latina que quer renovar-se no seu interior e
em espírito missionário, pedindo ao Senhor que
nossos Povos n’Ele tenham Vida... recordando
e celebrando a memória da presença franciscana neste continente e dispostos a assumir o desafio de renovar o fervor missionário. Reunimonos neste Congresso Missionário – OFM para
dar resposta às «provocações» do tempo actual
e às orientações da Ordem».
Alguns temas vão procurar abordar a memória
histórica da Evangelização e Missão (franciscana) na América Latina, como por exemplo os
momentos luminosos e também de crise, apresentando duas experiências significativas: uma
pela área espanhola e outra pela área portuguesa. Procurar-se-ão novas formas de evangelização e missão da Ordem hoje e orientações para
responder aos desafios actuais, promovendo
uma nova experiência evangelizadora e missionária em, e desde, a América Latina.
Por fim é um Congresso Franciscano que procurará celebrar a obra do Espírito e encontrar
orientações para o futuro da Evangelização e
Missão.

VARATOJO

Já lá vão 3 meses que a Procuradoria
da U.M.F. de Varatojo não envia notícias para “Missões Franciscanas”.
Isto não quer dizer que a mesma tenha
morrido. São os múltiplos afazeres
que impedem o responsável local de
redigir algumas notas a comunicar
um bocadinho da vida que ainda palpita em muitos corações desta região,
muito sensíveis à vida missionária da
Igreja.
Para espevitar a “chama”, pelo Natal e
Páscoa os zeladores e zeladoras receberam o Boletim próprio da Procuradoria
– EVANGELIZAR -, que os pôs ao corrente do que de essencial se foi passando.
Do número referente ao mês de Março
– PÁSCOA - respigamos alguns dados.
Assim, ficámos a saber que, graças às
ofertas chegadas a Varatojo durante o
ano de 2007, foi possível enviar para as
Missões 50.093,25 €, verba que demonstra muito amor e dedicação por
parte de mais de 3 centenas de Zeladores/as e de largos milhares de associados e amigos dos nossos irmãos
missionários.

VISITA AOS CENTROS DA UMF
Como em anos anteriores, houve a preocupação do Procurador local da UMF
em contactar com as comunidades paroquiais desta região, levando a costumada
mensagem missionária no momento da
homilia da missa dominical. A colaborar
com ele nesta actividade, os Freis Vítor
Rafael e Álvaro Silva. E foram visitados
algumas dezenas de centros da UMF.
Para que tal acontecesse, encontrámos o
habitual bom acolhimento por parte dos
respectivos párocos, aos quais queremos
deixar uma palavra de profundo reconhecimento.
FESTA DAS MISSÕES
Em ambiente de festa vamos estar todos
no próximo dia 25 de Maio, data escolhida para a realização da Festa das
Missões Franciscanas, na sede da

Lá mais para diante, no mês de Novembro, vai haver outra oportunidade de
reunião fraterna e amiga. Será a 16 de
Novembro, dia do nosso Encontro
Missionário, com um “Momento de
reflexão” (10.00 h.), celebração da Eucaristia (12.00 h.), Almoço em comum
(13.00) e Magusto (durante a tarde). É
também a ocasião em que, a nível local, realizamos o nosso Retiro (dias 14
à noite, 15 e 16).

Infelizmente, alguns nos vão deixando,
partindo para a “Casa do Pai” a receber o prémio do seu trabalho, deixando-nos mergulhados na saudade. As
últimas a partir foram a Maria da Cruz
Calheiros (de Ponte do Rol) e a Maria
de Jesus Caldas Faria, carinhosamente conhecida por “Dona Jujú” (de Caldas da Rainha), ambas com mais de
50 anos de actividade missionária. Outras, avançadas na idade, mas fortes
no amor, vão fazendo talvez mais do
que as forças aconselham. Outras ainda vão tendo a preocupação de “passar o testemunho” a alguém mais novo
que possa “pegar” no trabalho que com
pena, mais dia menos dia, terão que
deixar. Por tanta dedicação e amor,
louvado seja o Senhor!

Como vedes, por estas bandas, a “vida
missionária” não está moribunda. O
responsável principal é que se sente cansado, desejando sinceramente
que alguém com mais genica assuma
o comando do “barco” e o faça singrar
por outras águas, vencendo ondas e
marés porventura adversas.
Fr. Marques de Castro,OFM

Nogueira Maia 12/02/2008
Exmo Sr. Director

St. Maur
08/02/2008

des

Fosses

–

França,

Apenas hoje recebi o nº 736 do “Missões Franciscanas” do mês de Janeiro.
Li-o com grande interesse. Verifico uma
maior cobertura na informação sobre a actividade franciscana e missionária no mundo. Felicitações por esta nova orientação.
Desejo-lhe que possa continuar a sua
fecunda actividade, com a graça de Deus.
Fraternalmente
Albano Freire de Abreu

Procuradoria (Varatojo). É o dia reservado por muitos para virem respirar o ar sadio que encontram entre as paredes deste vetusto Convento, com mais de cinco
séculos de existência, donde irradiou a
UMF em 1922 por esse Portugal fora e
donde partiram tantos missionários, levando a Boa Nova do Evangelho pelos
quatro cantos do mundo.
A missa de Festa terá início às 10.30 horas, seguindo-se o almoço (que cada um
deve trazer). Às 14.30 horas, no Salão de
Festas da Associação local, começará o
Sarau, este ano confiado a um grupo de
jovens – Grupo ACTIVARTE – da vizinha
paróquia de Ponte do Rol. Garantem-me
que o espectáculo vai agradar aos mais
jovens e aos menos jovens. De permeio,
os habituais leilões e a extracção dos
números referentes ao “Sorteio Missionário”.
Para garantia de lugar sentado durante o
espectáculo, pede-se que de cada terra
seja comunicado, com alguns dias de
antecedência, o número de pessoas
que tencionam marcar presença.

Com os meus mais respeitosos cumprimentos para todos, vos envio um
cheque para pagar a minha assinatura
do jornal, que sempre leio com tanta
atenção, pois gosto muito, e quero darvos os parabéns, porque está melhor
em tudo. Que Deus vos ajude e vos
proteja e vos dê muita saúde e muita
alegria no vosso trabalho.
Eu quero agradecer-vos tudo o que
nós desejamos, um bom ano de 2008
com muita alegria e muita paz para
todo o mundo que está bem triste. Que
o Senhor nos ajude a compreender
tudo que se está a passar. Com a promessa das nossas orações por todos

vós, missionários.
Cumprimentos para todos
Brilhantina Silva Lopes

Alcabideche, 28/01/2008
Caros amigos Franciscanos:
Com as minhas cordiais saudações aqui
estou eu mais uma vez para actualizar a
assinatura do nosso querido jornal “Missões Franciscanas”. Que Deus vos dê forças para continuardes com a vossa obra
que, de tão linda, só pode ser obra de
Deus.
Obrigado pelas vossas notícias, sempre
boas e espirituais.
Recebam todos aquele abraço fraterno
da sempre amiga.
Regina Mota Varanda

CONGRESSO MISSIONÁRIO OFM AMÉRICA LATINA

Propriedade da União Missionária Franciscana

Realiza-se entre os dias 14 e 19 deste mês de Abril o Congresso Missionário em
Córdoba (Argentina). Os Irmãos Franciscanos da América Latina, dos países de
língua espanhola e portuguesa (Brasil), aproveitarão este acontecimento para celebrar e renovar o seu ardor e fervor missionário.
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Contam com a presença do Ministro Geral da Ordem, Frei José Rodriguez Carballo, e ainda com o Frei Nestor Inácio, Secretário Geral da Evangelização, e
Frei Vincenzo Brocanelli, Moderador Geral da Evangelização Missionária, além
de outros convidados.
O «Missões Franciscanas» e a equipa deste Jornal deseja e faz votos para que
este momento seja um verdadeiro Pentecostes para a evangelização missionária
de toda a Ordem e da Igreja da América Latina em especial.
MF
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LITURGIA
16 Abril
Estou convencido de que não passava
pela cabeça de S. Francisco a ideia de
fundar uma Ordem religiosa. Ao lermos
a sua vida verificamos que Deus tinha
sobre ele um desígnio especial, mas
não lho mostrou duma forma clara e
evidente, em qualquer momento concreto da sua vida. Isto no princípio,
claro. Como quase sempre procede, o Espírito Santo não privou
Francisco do trabalho de procura,
dos passos em busca do acerto
no caminho. A vida de Francisco foi evoluindo, num crescendo
para muitos imperceptível, mas
que, em determinada altura, não
podia deixar indiferentes aqueles
que o rodeavam e verificavam a
sua evolução. Primeiro, todos, ou
quase todos, escarneciam, reprovavam, não percebiam o quê nem
o porquê daquela forma de viver.
A sua vida começou a impressionar e, consequentemente, a atrair
homens a quererem viver como
ele. Quando Francisco se viu
rodeado de uns tantos (doze?),
levantou-se no seu íntimo uma
série de dúvidas e interrogações.
Ele queria, sem dúvida, viver o
Evangelho em pleno, seguir Jesus
Cristo “à letra”. Mas sabia de vários outros que quiseram o mesmo que ele queria e que vieram
a cair em desvios graves, numa
oposição clara aos ensinamentos da
Igreja. E isso ele não queria. Certamente sabia de um Joaquim de Fiori e
de posteriores excessos de alguns dos
seus seguidores; de um Pedro Valdez,
rico comerciante de Lyon, que, depois
de uma vida exemplar dele e dos seus,
viu-os serem excomungados pelo Arcebispo de Lyon (os Valdenses); dos Cátaros e de outros que, depois de boas
intenções, degeneraram no aspecto
doutrinal e, ou, moral. O tempo em que
ele viveu foi pródigo em heresias e cismas. Por isso resolveu ir a Roma expor

E VIDA

ao Papa Inocêncio III o que ele e seus
companheiros viviam e tencionavam
continuar a viver. Nada queriam “sem”
a Igreja ou “contra” a Igreja. Simplesmente, as razões que levaram Francisco aos pés do Papa foram as mesmas
que levaram o Papa a não se mostrar
muito receptivo e a não aprovar logo,
ali, com solenidade oficial, a nova “forma de vida”.

Inocêncio III teria começado por não
os receber. Uma dúzia de maltrapilhos
que mais pareciam pedintes do que
pretendentes a evangelizadores!...
Depois, movidas algumas influências,
entre as quais a de Guido, Bispo de
Assis, então presente em Roma, anuiu
a recebê-los. Mas este encontro não
foi decisivo. Francisco expôs oralmente ao que ia. O Papa e a Cúria
Romana foram de parecer que uma
interpretação e uma vivência tão literal
do Evangelho ultrapassava as forças
humanas. Mas o Cardeal João de S.
Paulo, entretanto “conquistado para a

causa de Francisco” pelo Bispo Guido, argumentou: “Se com tal pretexto
rejeitamos o pedido deste pobre, não
estaremos a afirmar que o Evangelho é impraticável e a blasfemar contra Cristo, seu autor?”. Perante isto o
Papa recuou, pedindo a Francisco que
rezasse para que Deus viesse a manifestar qual a Sua vontade.
Francisco retirou-se e quando,
daí a dias, voltou à presença de
Inocêncio III, contou-lhe a parábola da mulher pobre que vivia no
deserto, por quem o rei, passando
por ali, se enamorou e de quem
teve vários filhos. Quando estes
cresceram mandou-os ao rei, que
os reconheceu, os adoptou e deles cuidou. “Senhor Papa – disse
Francisco – o deserto é o mundo
estéril em virtudes; aquela pobre
mulher de quem o rei teve filhos,
sou eu, que de Cristo recebi estes filhos que desejam reproduzir
os traços do pai. Os filhos que tomam lugar à mesa do rei são os
meus irmãos a quem Deus jamais
abandonará”.
Entretanto, o Papa tivera um sonho: a igreja de Latrão (a igrejamãe, sede papal) estava a cair e
um homem pobremente vestido,
esfarrapado, segurava-a com um
ombro para que ela não caísse.
Naquele homem que aguentava a
igreja ele reconheceu, agora, Francisco. E então aprovou, sem reservas, a
sua “forma de vida”. Não sabemos se
já era uma regra escrita, mas, se o fosse, seria muito rudimentar, pouco mais
de meia dúzia de transcrições do Evangelho. O que é certo é que a aprovação
foi só oral, sem qualquer documento
escrito. Como Francisco não era nada
formalista, não se ralou com isso: ele
acreditava na palavra das pessoas.
Estávamos em 1209. Celebramos o
facto no dia 16 de Abril. Completam-se
799 anos. Preparamos a celebração
dos 800 anos de vida franciscana aprovada pela Igreja.
Curiosa coincidência: precisamente no
próximo dia 16 de Abril o Papa Bento
XVI celebra o seu 81º aniversário... O
nosso esforço de amor e fidelidade à
forma de vida que S. Francisco nos legou inclui também o amor e fidelidade
à Igreja e ao sucessor de Pedro.

Santa Clara
Padroeira da Televisão
há 50 anos
Nas comemorações dos 50 anos da proclamação, por Pio
XII, de Santa Clara como padroeira da Televisão, deixamos
esta breve nota que nos chegou da Agência ZENIT.
O cardeal Tarcisio Bertone,
secretário de Estado, presidiu no domingo, dia 17 de
Fevereiro, na Basílica de
Santa Clara, em Assis, a
uma celebração eucarística para festejar os 50 anos
da proclamação de Santa
Clara como padroeira da
Televisão.
Foi proclamada por Pio
XII, em 14 de Fevereiro de
1958, pois a primeira discípula de São Francisco,
na noite de Natal de 1252,
teve a graça de poder ver desde sua cela a celebração que
acontecia na igreja.
«Uma experiência de televisão mística», definiu o cardeal
Bertone, durante a missa, segundo referiu a «Rádio Vaticano». «Santa Clara não é só a padroeira da televisão, mas
pode também ensinar-nos a relação adequada com o meio
televisivo.»

Citando Bento XVI, o cardeal alertou sobre os riscos da
manipulação da realidade, da dependência dos interesses
dominantes, da busca da audiência a todo o custo. «A comunicação em massa tende a impor um modelo cultural uniforme, baseado na lógica do consumismo e do relativismo»
- acrescentou o cardeal.
«O exemplo de Santa Clara, pelo contrário – concluiu o Cardeal –, ajuda-nos a redescobrir a dignidade da pessoa e valores como a família, a vida, a educação dos jovens.»
MF/Zenit

Frei Marques Novo, OFM

PEREGRINAÇÕES 2008
Comissariado da Terra Santa

1. TERRA SANTA –

Peregrinações
de 8 dias (Passaporte, Pensão completa.
Preço: 1.240,00 € (em duplo) ou 1.455 €
(em single)
Datas:10–17 Junho; 8–15 Julho; e 24–31
Outubro (com visita anual aos lugares
onde Jesus foi baptizado e fez seu retiro).
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.

3. GRÉCIA E TURQUIA (2000 anos

de S. Paulo) – Passaporte. Pensão com-

pleta. 15 dias: 14–28 Agosto. Preço:
1.990 € em duplo; 2.390 € 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.

5. TUNÍSIA

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

6. SANTUÁRIOS MARIANOS em

França: 8 dias (150 anos das Apari-

ções em Lourdes), Andorra e Espanha.
– Bilh. Ident. Pensão completa: 10–17
Outubro. Preço: 705 € em duplo; 825,00
em single.

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.

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

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 – 2401-801 LEIRIA.

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

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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NÃO SE COBRA DOS PAIS
Certo dia, pelas onze horas da manhã, ao som da marcha nupcial,
entrava na Igreja um casal para receber a bênção de Deus e agradecer os seus cinquenta anos de vida matrimonial e a sua prole,
formada por quatro filhos e uma meia dúzia de netos.

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 – Assis – Pádua
Lugares Franciscanos
(19 a 26 Junho 2008)

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-franciscana.org

Preços por pessoa
Programa Base 1.490,00€;
suplemento individual de 199,00€
Perguntei então ao marido o que gostaria de dizer à esposa naquele momento, ao que ele respondeu, olhando-a olhos nos olhos:
“Olha, Maria, foi duro…a nossa casa…o nosso trabalho…os nossos
filhos…, mas contigo chegámos aqui. Foste uma esposa carinhosa
e uma mãe cuidadosa”. Depois, virando-se para mim, rematou: “
Sabe, padre, sem ela não chegaria a lado nenhum”. A expressão
dos olhos da esposa, perante as palavras breves mas sentidas do
marido, dizia quanto ela se sentia feliz pelo seu confidente, amigo
e companheiro de caminhada ao longo de cinquenta anos de vida
a dois e retribuiu balbuciando apenas: “Só tenho que agradecer a
Deus o marido, os filhos e os netos que me deu”.
A partir deste episódio fiz uma pequena reflexão, exaltando a firmeza e fidelidade de cinquenta anos daquele casal jubilado e ainda
me dirigi aos filhos referindo a importância de não cobrarmos dos
pais o que quer que fosse. A propósito contei o caso do Carlinhos,
um miúdo de dez anos que, tendo visto o carpinteiro a apresentar
uma conta ao pai, por uns trabalhos realizados em casa, lembrouse também ele de passar à mãe uma factura de 0,20 € por limpar
o seu quarto, mais 0,20 € por ir buscar o pão à mãe, mais 0,20 €
por levar a louça suja para a cozinha e ainda mais 0,40 € por varrer
o chão da sala, o que totalizava 1,00 €, e como a progenitora lhe
pagou a factura. Contei como, no dia seguinte, a mãe, por sua vez,
quando ele se apressava para se sentar a fim de tomar o pequeno
almoço, lhe apresentou também uma factura que o surpreendeu,
porque facturava 0,00 € por durante dez anos correr com ele para
médico, 0,00 € por lhe lavar a roupa durante dez anos, 0,00 € por
o levar à escola, 0,00 € para lhe dar de comer durante dez anos e
a ainda 0.00 € por o levar à catequese, num total de zero cêntimos.
Então, nessa altura, o petiz, ao ver a pedagogia do amor de mãe,
encostou no regaço materno a sua cabecinha infantil e colocou-lhe
no bolso do avental o euro injustamente cobrado num “Desculpa,
mãe!” infantilmente envergonhado.
No final da cerimónia, chamei os pais e os quatro filhos. O pai,
abrindo o casaco, entrega-me um envelop, dizendo: “Padre, aceite
este meu contributo pelo seu trabalho!”. Agradeci a oferta e, quando se retiravam todos, pedi aos filhos que ficassem mais um momento. Então, a sós com eles, perguntei-lhes: “Então, gostaram da
história do Carlitos?” Vai o primeiro: “Espectacular, padre!” e o segundo: “Sabedoria de mãe!” e o terceiro “Foi uma lição formidável
que aquele miúdo aprendeu” e por fim o quarto: “Realmente, padre,
cobrar à mãe daquela forma não se admite”.
Então eu disse-lhes: “Estais a ver este envelope que diante de vós
me entregou o vosso pai? Não me interessa saber o que está dentro, nem se é mais ou menos do que os cinquenta euros: vinte pelo
meu trabalho, vinte para a Igreja e dez para o sacristão, não vi nem
quero saber”. E, entregando o envelope ao mais velho, continuei: “O
senhor, como mais velho, vai entregar, em nome de todos, o envelope aos vossos pais e são vocês que vão pagar esta despesa. Na
verdade, penso que os senhores, apesar de serem pais de filhos,
não entenderam mesmo a lição do Carlitos, porque o que acabou de
acontecer é que acabastes de passar uma factura aos vossos pais,
na medida em que esta cerimónia religiosa deveria ser um presente
vosso para eles, mas nem um passo destes para vos antecipardes
ao vosso pai. Desculpai! Eles já não pagaram o suficiente? Como
um de vós acabou de dizer, na verdade, cobrar aos pais desta forma
não se admite”.
- “Está certo, padre, tem razão” - disse o mais velho que, voltandose para os irmãos, acrescentou: “Vamos lá, entre todos não custa
nada”. Um procurou no bolso do casaco; outro puxou para fora os
bolsos das calças, outro apalpava o peito como quem procurava
alguma coisa e um deles ainda puxou pela carteira para mostrar

Pádua - Itália

Terra Santa

(24 a 31 Outubro 2008)
A segunda será à Terra Santa, de 24 a 31 de Outubro,
com a Peregrinação anual ao Jordão e ao 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.
Pode ter acesso a mais informações através do nosso
site em www.uniao-missionaria-franciscana.org

Preços por pessoa
Programa base 1.240,00€;
suplemento individual de 215,00€
Jerusalém - Terra Santa

Informe-se e faça já a sua inscrição para qualquer destas Peregrinações, sempre na companhia dos
Missionários Franciscanos e, no caso da Terra Santa, também com o responsável em Portugal
do Comissariado Nacional:
P. António Marques de Castro
Fr. Vítor Gomes Rafael
Convento de Varatojo
Rua dos Mártires, 1 – Apart. 1021
2560-237 TORRES VEDRAS
2401-801 LEIRIA
Telef.: 261 330 350 – Telem.: 93 846 71 60
Tel.: 244 839 904 – Telem.:91 620 08 03
que só tinha trinta euros disponíveis e, no jogo
do empurra, quem não esteve pelos ajustes fui
eu: “Então, nem prevenidos vieram para a festa
dos vossos pais? Vocês estão pior que o Carlitos, esse não tinha idade para o ganhar, mas os
senhores…”.
Arrematou então de novo o mais velho: “Só se
o senhor padre esperar, que eu vou ali num instante ao Multibanco”. Lá foi buscar o dinheiro e,
depois de mo entregar, eu rematei: “Não se esqueçam de dar o envelope ao vosso pai, é dele,
e a tentação de o repartir entre vós é roubo, e
não sei, nem quero saber o que tem dentro, se
muito se pouco”. E resisti à tentação de o abrir.
Num “Obrigado, padre”, todos à uma e num
cumprimento fugidio, retiraram-se com a lição
dos Carlinhos que acabava de acontecer na vida
deles. O que duvido é que a tenham realmente
aprendido.
Se a ingratidão toma conta do nosso coração,
deixaremos de ser homens para sermos bestas.
Frei José Dias de Lima OFM



Abril - 2008

CARIDADE E FRATERNIDADE
Caridade e Fraternidade
são duas grandes virtudes
das quais há uma grande
carência nos tempos de
hoje. A prova dessa carência é a enormidade de
crimes, que diariamente se
praticam pelo mundo fora.
A Caridade obriga a que
sejamos todos caritativos
reciprocamente uns para
com os outros.

Mário Carapinha

A Fraternidade impõe que todos nos tratemos como
irmãos. A caridade é uma virtude divina - o Espírito
Santo presente age sobre a alma do caridoso. Há uma
paridade entre a acção divina que ilumina o espírito
na fé com a caridade, que incita a nossa alma a amar.
Logo, como irmãos em Cristo devemos ser todos caritativos para com os necessitados.
Todos sabemos que a caridade inclui abnegação, afeição, ternura, amor fraternal, pelo bem-fazer desinteressado, sem inibições, amor gratificante de Deus
pelos homens, amor incondicional de uns pelos outros, sejam desconhecidos, estrangeiros, inimigos,
etc. Para S. Paulo a caridade é a virtude das virtudes.
Descreve-a como paciente, desprovida de inveja, de
vaidade, de orgulho, à base da rectidão do espírito, da
justiça e da verdade. Para ele, o verdadeiro modelo
do amor cristão é a renúncia de si próprio; o dom de
si a Deus é caridade e amor. Um amor sem nada de
egocêntrico.
A Fraternidade é um laço de união entre os homens,
fundado no respeito pela dignidade pessoal e pela
igualdade de direitos. Perante os ditames da sua
consciência, o homem não pode ficar indiferente. Os
imperativos da sua consciência impõem-lhe o dever
moral de praticar o bem ao seu próximo. O dever é
uma realidade interior que leva a vontade a agir em
prol do bem dos outros. A prática da Caridade como a

da Fraternidade é dever, imposto por Deus como pai
de todos.
S. Francisco – o Santo da Fraternidade – com o seu
amor a todas as criaturas (relacionava-se com as aves,
os animais, os leprosos, a natureza, a cruz, etc.) deve
servir de exemplo às novas gerações: pobres ou ricos,
ilustres ou humildes, sábios ou ignorantes. Convidou
a humanidade inteira a uma conversão das mentes e
corações, que a leve a conviver fraternalmente com
todos os seres. Porém, com tanta ganância, tanta
divergência de rendimentos na sociedade, por onde
anda a grande virtude da fraternidade que ele tanto
quis incutir nos corações das pessoas? O que poderia ser hoje a nossa sociedade se os seus conselhos
fossem seguidos!
Perante esta realidade nua e crua, porquê os meios de
comunicação tanto se ufanam em divulgar em grandes
parangonas o que se passa com o futebol, a política,
a música, os crimes, etc., e raro se vêem divulgados
actos e gestos sobre aquelas virtudes, que nos podem fazer homens na verdadeira acepção da palavra?
Com a mira no negócio, basculha-se tudo quanto é
desgraça alheia, impando-a, com vista a uma maior
audiência, com um grande desenvolvimento, misturado com a publicidade. Ora é muito mais valioso para
a nossa felicidade o elogio de gestos e actos dessas
virtudes, ainda que pequenos!
Eu não sei porque os responsáveis pelos órgãos de
comunicação, salvo honrosas excepções, não se resolvem a meditar sobre esta questão tão importante
para a nossa felicidade, para só pensarem em questões económicas, criminosas, desportivas, políticas,
publicitárias, etc. A falta da prática destas duas virtudes nos dias de hoje é a principal causa das barbaridades com que a humanidade está a ser fustigada.
Vamos por isso aprender a tratarmo-nos todos como
irmãos e, como tal, sermos caridosos, uns para com
os outros, indistintamente!

Festa das Missões Franciscanas

em Leiria
A Procuradoria Nacional da União Missionária Franciscana vai promover no próximo dia 8 de Junho, no Convento de S. Francisco, em
Leiria, a Festa das Missões Franciscanas.
Este Encontro tem como objectivo dar a conhecer o trabalho missionário dos Franciscanos, bem como proporcionar um momento de
formação, esclarecimento e convívio fraterno.
Embora no próximo Jornal de Maio tencionemos dar informações
mais detalhadas, podemos desde já adiantar que o Encontro terá da
parte da manhã um momento de formação (Conferência) e uma Eucaristia. Depois do almoço fraterno e partilhado (cada pessoa pode
trazer “alguma coisa” para colocar em comum) por volta das 13 horas
(onde esperamos ter as sardinhas, as febras e o caldo-verde a fazer
parte da ementa), seguir-se-á um momento recreativo e de convívio.
Para que tudo aconteça sem percalços, estamos já a fazer os devidos
contactos.

Este Encontro destina-se aos zeladores e zeladoras, associados,
benfeitores e amigos das Missões Franciscanas. Agradecemos que,
logo que possível, nos vão informando da vossa vinda, a fim de tudo
organizarmos, tanto no que se refere ao espaço como ao almoço.
Desde já fica o convite. Não deixeis de na vossa agenda anotar este
dia a fim de, todos juntos, vivermos um momento de alegria fraterna
em prol da Missões.
MF

Mário Carapinha

Projectos da Ordem à nossa espera
Ajuda aos refugiados de Díli em Timor-leste
A Capital de Timor Leste é habitada por muitos refugiados
que fugiram das regiões que estavam em guerra e ainda
por ali permanecem,
ocupando lugares nas
instituições da Igreja:
seminário, casa de
religiosos e religiosas, igrejas e escolas.
Vivem muito pobres
e por vezes em condições de miséria e
também existe alguma
insegurança (como há
pouco aconteceu com
o estado se sítio decretado pelo atentado
ao Presidente). Juntamente com outros
institutos religiosos,
também os Frades
menores estão a dar
Refugiados de Timor-Leste
apoio material, espiritual e humano a estes pobres. A Ordem Franciscana, através
do sector das Missões, dá o devido apoio e nestes últimos
anos despendeu 30.000,00 Euros por ano.

Escola Franciscana Secundária em Timor Leste
Como é sabido, a parte oriental da Ilha de Timor obteve alguns anos atrás a independência como País soberano. Depois do 25 de Abril de 1974, a Indonésia invadiu a parte que
era colónia portuguesa. Esta independência foi obtida a alto
preço. Ainda são visíveis os sinais deste período difícil. E as
pessoas do campo continuam a vir para a capital, pois no
campo existe muita pobreza. No sul de Timor Leste, na região de Wekiar, são os Frades menores a suster e apoiar
a população. Junto à Paróquia iniciaram uma escola secundária com aulas para novos e mais velhos: é a única escola
da região e uma das que estão mais bem apetrechadas do

pequeno Estado. Assim, os jovens podem esperar um futuro
melhor com o apoio desta escola que lhes garante uma formação adequada.
As instalações ainda são muito precárias, feitas de madeira
e canas. Falta a electricidade e muito material escolar indispensável. Assim, para construir o edifício são necessários
80.000,00 Euros. Depois é necessário um gerador de energia, bem como fotocopiadoras, alguns computadores e outro
material, que ficará no valor de 50.000,00 Euros. Além disso,
para que a escola funcione (professores, cantina, material
escolar), espera-se que sejam necessários 70.000,00 Euros
por ano.
Estes dois Projectos são de facto necessários e a Ordem
quer investir neles. Conta, contudo, com a boa vontade das
pessoas para levar a bom termo esta empresa.

Uma escola

Frei Vítor Rafael, OFM

UMA ASSINATURA

Os missionários e missionárias, catequistas e
animadores das comunidades nas Missões Franciscanas de Moçambique, Guiné-Bissau e outras
PARA AS MISSÕES
paragens gostam de receber o nosso Mensário.
Com um grande esforço o vamos enviando como oferta, com o objectivo de chegar às comunidades mais
distantes que os missionários visitam, em alguns casos de longe em longe!
Recordamos que o «Missões Franciscanas» chega a mais de 20 países, tais
como Timor, México, África do Sul, Zâmbia,Austrália, Brasil, Colômbia, Macau,
São Tomé e Príncipe, etc., num total de algumas centenas de assinaturas.
Basta escrever-nos e enviar a oferta para a respectiva assinatura. Na volta do correio indicaremos a que missão se destinou. Colabore com os Missionários Franciscanos, que incansavelmente
não «desarmam» no seu trabalho missionário. OBRIGADO!
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Breves Apontamentos de Formação Missionária
A Salvação Plena em Jesus Cristo
Já referimos anteriormente que a acção missionária específica “Ad Gentes” se orienta para o anúncio do Reino,
o chamamento à conversão e à fé: receber o baptismo
e implantar a comunidade eclesial. É de facto, como sabemos, um processo - um processo humilde e não nos
esqueçamos que não se pretende humilhar ninguém nem nenhuma cultura, aparecendo com ares de superioridade. No
trabalho missionário é mais importante
o acompanhar que convencer. A missão
convida a ir ao encontro dos irmãos para
os ajudar no que necessitam na sua realidade até chegar à plenitude salvífica em
Cristo. São já portadores de uma «preparação evangélica» e ali se encontram
as «sementes do Verbo». Torna-se assim
uma urgência para a evangelização por
parte da comunidade eclesial, visto que,
como diz a Encíclica «Missão do Redentor», «é ainda o Espírito que infunde as
‘sementes do Verbo’, presentes nos ritos
e nas culturas, e as faz amadurecer em
Cristo» (RM 28).
Mas a acção evangelizadora não se pode confundir com
uma evolução cultural, pois trata-se de ajudar a dar o
salto qualitativo ao infinito aos planos salvíficos de Deus
em Jesus Cristo. A fé em Cristo é uma graça e um dom
de Deus, a que todos estamos chamados. A acção missionária específica da missão “Ad gentes” conta com
esta realidade sobrenatural e, portanto, prepara o caminho à conversão e à fé.
A Missão da Igreja parte dos planos salvíficos de Deus,
segundo os quais «tudo foi criado por Cristo e para Ele…
e todas as coisas têm n’Ele a sua subsistência» (Col 1,
16-17). Cristo fará de todos os povos uma oblação a fim
de que Deus seja tudo em todos (Cfr. 1Cor 15,28). A
Igreja foi fundada para que toda a humanidade chegue
a esta plenitude de todo o crente em Cristo, pois «da
Sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça»
(Jo 1,16).
A Igreja no seu caminhar procura atrair a humanidade
para Cristo. A força da Missão não está, por assim dizer, nas qualidades dos que já pertencem à Igreja nem
nos valores das culturas e das religiões. O caminho
até à plenitude em Cristo será sempre uma realidade
da Graça de Deus que quer a colaboração dos homens
de forma responsável e vai-se espalhando como gratuidade. Jesus Cristo fez da sua Igreja uma colaboradora
na obra da salvação universal. «Cristo vive nela, é o
seu Esposo, realiza o seu crescimento e cumpre a Sua
missão através dela» (RM 9).
À luz deste princípio sobre a «tensão missionária» até à
plenitude em Cristo, existe uma harmonia entre o Cuidado Pastoral e o Primeiro Anúncio onde estes momentos
se entrecruzam. Tanto a missão «Ad gentes» ou primeira evangelização (primeiro anúncio) como no cuidado

pastoral a comunidade cristã orienta-se até á plenitude
em Cristo. Sem esta orientação clara a acção pastoral
não cumpre, como se espera, a sua obrigação de levar
os crentes à perfeição das Bem-aventuranças.
O anúncio e o testemunho do Mistério de Cristo, a sua
celebração e realização através dos serviços de caridade fraterna são autênticos se se apresentam como um

Missão
no nordeste algarvio
Pela terceira vez, apesar do vento, da chuva e do frio, lá
nos pusemos a caminho, ao encontro daquelas gentes que
já trazemos no coração e que, por vezes, ainda lhes trocamos os nomes... Pensaram que não iríamos aparecer por
causa do mau tempo!... mas nós não desistimos por tão
pouco e Deus tinha-nos reservado um belo fim-de-semana.
Fomos directos a Vaqueiros. Como tínhamos prometido no mês
passado, fomos preparar o almoço na casa dos Custódios, o
Sr António, que está acamado e quase não fala. A esposa,
Sra. Custódia, tem também muitos problemas de saúde, mas
não tem “diabretes. A nora é que tem - conta-nos ela - e está
sempre muito só, sem ter com quem falar - o filho e a nora
trabalham e eles estão sempre sós. No mês passado desabafou connosco: se ao menos tivesse uma televisão, sempre me
“entretia” um pouco... Então o Paulo conseguiu que, no trabalho dele, lhe dessem uma televisão e lá levámos a televisão.
Assim que ela a viu disse logo que era muito bonita e acrescentava: será que a vão mesmo deixar cá?

chamamento a viver até à perfeição o mandato do amor
e por conseguinte o mistério pascal.
É preciso sentir, pensar e amar como Cristo para que
se caminhe sempre por diante no trabalho missionário.
Mas para isso «é necessário procurar estabelecer em
cada lugar comunidades cristãs, que sejam “sinal da
presença divina no mundo”… Impõe-se uma conversão
radical da mentalidade para nos tornarmos missionários – e isto vale tanto para os indivíduos como para
as comunidades… Somente tornando-se missionária é
que a comunidade cristã conseguirá superar divisões e
tensões internas e reencontrar a sua unidade e vigor de
fé» (RM 49).

Ao almoço juntaram-se o filho, que é pastor, e a nora, que estava ainda deitada, pois trabalha numa padaria e entra às 17.00
h. e sai às 3.00/-4.00 h. da manhã. O almoço teve que ser na
casa deles, porque a da Sra Custódia é muito pequena e não
cabíamos lá. Também se juntaram a nós a Fatinha e as duas filhotas, que também vivem naquele monte. Éramos 16 à mesa,
foi uma alegria... não dá para exprimir por palavras a alegria

A comunidade eclesial tornar-se-á missionária «ad intra» e «ad extra» na medida em que viva esta tensão
missionária até à plenitude em Cristo. Isto vale tanto
para as jovens Igrejas como para as da «antiga cristandade». Este tema pode ser estudado na Biblioteca de
Autores Cristianos (BAC), 546.
Por último acrescentamos que o verdadeiro missionário é o santo. «O chamamento à missão deriva por sua
natureza da vocação à santidade (…) e a universal vocação à santidade está estritamente ligada à universal
v o - cação à missão (RM 90).

O grupo de jovens na Casa do Pastor

No próximo número, se nos for possível, falaremos sobre
a «Igreja evangelizada e evangelizadora». Ela é evangelizadora enquanto é continuação da acção de Jesus e
evangelizada na medida em que vive o que anuncia. Só
uma Igreja evangelizada pode evangelizar.

que se sentia ali entre todos. Comemos, cantámos, brincámos
e, na hora da despedida, a Deolinda, nora da Sra. Custódia,
prometeu-nos que no próximo mês serão eles a fazer o almoço
para nós. E ela não nos deixou mais, andou sempre connosco
e ao despedirmo-nos, ao fim da tarde, confessou-nos que há
muito que não passava um dia tão feliz: “Nem calculam o que
foi este dia para mim”!

Frei Vítor Rafael, OFM

Grupo de Jovens «Sóis de Bênção»

BOLSAS DE ESTUDO 2007/2008
e d u c a ç ã o é a base da formação de
u m p a í s , de uma comunidade. Só
c om u m a b oa formação de base reli g i os a te r e m o s hipóteses de observar
o c r e s c i m e n to de comunidades cristãs.
E s tá n a s n os s as mãos apoiar e fazer
c om q u e s e d esenvolvam as vocações
m i s si on á r i a s q ue vão surgindo nos paí s e s d e m i s s ã o 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:
Desejo apoiar a educação dos jovens missionários com:
as missões não solicitam
 1 Bolsa de Estudo no valor de 250,00 Euros
apenas uma ajuda, mas
 1/2 Bolsa de Estudo no valor de 125,00 Euros
uma partilha do anúncio
 Ajuda para uma Bolsa de Estudo no valor de ……., .. Euros
e da caridade para os
pobres. Tudo o que rece Envio cheque à ordem de União Missionária Franciscana
bemos de Deus - tanto a
 Envio vale postal à ordem de União Missionária Franciscana
vida como os bens materiais - não é nosso, mas
 Faço transferência bancária para o NIB: 0007.0018.00256060005.86
foi-nos confiado em uso.
 Desejo comprovativo para dedução no IRS / IRC
Que a generosidade no
dar seja sempre iluminaFOTOCOPIAR E ENVIAR PARA:
da e inspirada pela fé!
UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA
Então
verdadeiramente
CONVENTO DE SÃO FRANCISCO
haverá mais alegria em
RUA DOS MÁRTIRES, 1 – APARTADO 1021 – 2401-801 LEIRA
dar do que em receber»
(Redemptoris Missio).
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O Visitador Geral em Lusaka
Nossas cordiais saudações de Paz em
Bem para todos os leitores do nosso
Jornal.
Os irmãos franciscanos estudantes de
filosofia em Lusaka tiveram a honra
de receber o Visitador, Fr. José Maria
Faria, e o Secretário de Formação e
Estudos da Custódia de Moçambique,
o Fr. Evódio, desde o dia 28 de Fevereiro até ao dia 4 de Março.

Na Casa do Pai,

«A Graça das Origens», o Visitador dizia que
há 3 coisas que devemos ter em conta nesta
pergunta de S. Francisco: Centrarmo-nos no
essencial, Concentrarmo-nos na reflexão e
Descentrarmo-nos, isto é, irmos ao encontro
dos outros.
Segundo ele, a Visita Canónica tem a função
de abrir uma caminhada de reflexão na nossa vocação para caminhar melhor. Também
o papel do Visitador é dar ânimo aos irmãos.
Citando a Regra dos Frades Menores - «Vi-

Nasceu na Atalaia, concelho
da Lourinhã, em 29 de Abril
de 1920, de pais crentes e
piedosos. Ele e o meio propício moldaram o perfil da
sua pessoa, que, em criança, olhava do alto das arribas o céu, o mar imenso e
um belo trecho da paisagem
estremenha, onde gente
simples reflectia na sua vida
e fé a pregação dos frades
varatojanos. Alguns deles,
conterrâneos, tê-lo-ão marcado pela palavra e pelo
exemplo, despertando ou
avivando nele a vocação
franciscana, que o levou,
ainda adolescente, a demandar os seminários da Ordem, primeiro
em Montariol, depois em Tuy, na Galiza,
onde se firmou e incrementou o seu ideal
e o gosto pelo saber, sob a orientação de
mestres e educadores competentes.
A meio do percurso académico, foi admitido
ao Noviciado em 1937, à Profissão simples,
um ano depois, à Profissão solene em 1941
e, terminado o curso, recebeu a ordenação
sacerdotal, em 1943, com dispensa de idade canónica.

Durante os 4 dias em que estiveram connosco, o Visitador, na sua partilha, realçou o elevado número dos irmãos de profissão temporária na Custódia de Moçambique, caso que
não se nota noutros lugares, nomeadamente
em algumas Províncias. Nas suas palavras de
encorajamento ao “famoso grupo dos 10”, segundo ele dizia, os frades jovens são o futuro
da Custódia. A sua visita veio num momento importante para nós. Também a Custódia
deve olhar para os 800 anos da existência
da Ordem e projectar o futuro. Partilhou também connosco as palavras que o Ministro
Geral enfatizou numa das suas cartas «Vida
de oração, pobreza do coração e trabalho
em comunidade». O franciscano é chamado
para ser enviado a transformar o mundo, tal
como S. Francisco transformou a Igreja de
Jesus, olhando mais para a parte espiritual:
«Senhor, que queres que eu faça»?
Hoje nós queremos fazer a mesma pergunta:
“O que queres que eu faça, Senhor”? Usando
as palavras do Ministro Geral, no documento

ver o Santo Evangelho» -, encorajou-nos a
despertar a nossa fé e a nossa espiritualidade porque o caminho já iniciado tem muito
sentido e todas as qualidades e potencialidades para sermos felizes.
Foi uma excelente oportunidade que tivemos
em ouvir as palavras do Visitador e em dialogar particularmente com ele. Finalmente, o
Fr. Evódio deu-nos um parecer sobre a situação política, económica e social de Moçambique, para nos colocar a par do que se passa,
e uma visão dos acontecimentos da Ordem.
Rezamos neste momento em que a nossa
Custódia se prepara para o primeiro Capitulo,
após a sua autonomia.
Toda a Custódia em geral, na pessoa do Custódio, Fr. Lucas Gololombe, dá graças a Deus
pela visita desses nossos dois irmãos. Que
Deus nos abençoe a todos!
Fr. Hortênsio Rui José

Assembleia dos Procuradores
da UMF em Leiria
Aproveitando a presença do Moderador Geral, os Procuradores da União Missionária
Franciscana reuniram-se em Assembleia no
dia 10 de Março na sede da Procuradoria Nacional da UMF, em Leiria.
Depois da oração inicial e da saudação de
boas-vindas pelo Procurador Nacional, tomou a palavra o Frei Vincenzo Brocanelli
que saudou todos os presentes e deu os

parabéns pelo trabalho que todos os Procuradores com tanta dedicação exercem em
favor das Missões. Salientou ainda que a
União Missionária Franciscana em Portugal
está bem estruturada, fazendo um trabalho
precioso no apoio espiritual e material às
Missões Franciscanas. De seguida falou dos
Projectos da Ordem, que dependem directamente do Ministro Geral, e das missões
provinciais, internacionais e inter provinciais.
A este propósito
referiu que existem missões que
dependem directamente de uma
Província,
como
aconteceu durante
muitos anos com
as missões em
Moçambique e Guiné-Bissau, dependentes dos Franciscanos portugueses.
Existem
também
as que estão entregues a duas ou
mais províncias e
ainda as internacio-

Em 1944, iniciou a actividade docente no
Colégio de Montariol, interrompida em 1946
para ser missionário em Moçambique, e retomada em 1959; em 1967, por motivo de
transferência dos seus alunos para o Convento de Leiria, com eles veio para esta cidade do Lis, onde ensinou Latim e Grego
até 1979. Os estudantes franciscanos e
também, por algum tempo, os diocesanos
que o tiveram por professor, bem como outros, que eventualmente lhe pediam lições,
estimaram-no como mestre e formador dedicado e admiravam o saber e a alegria manifestos no seu ensino. No entanto, a docência nunca foi sua exclusiva nem constante
actividade. Em função dela e por apetência
cultural, sempre se dedicou ao estudo, sobretudo da linguística, da filolologia e da literatura greco-romanas. Pela sua formação
clássica, era, na sua vida e no pensamento, criterioso, coerente e meticuloso, como
atestam, além doutros escritos, as versões
para a nossa língua de textos dos filósofos
pré-socráticos gregos e de algumas obras
da Patrística, publicados respectivamente
na revista Itinerarium e na colecção Philokalia, nos últimos anos de vida.
Além do ensino e da investigação, com
igual zelo se dedicou sempre e, por vezes,
com alguma exclusividade, à actividade
apostólica, quer nas Missões, quer nalgumas áreas do múnus pastoral. Assim, entre
1946 e 1959, missionou em Moçambique,
nomeadamente em Inhambane, Homoine,
Chindenguele e Lourenço Marques, hoje
Maputo. No Hospital Central desta Cidade, exerceu o ofício de capelão, de 1950 a
1959. Regressado neste ano à Metrópole,
assumiu o mesmo cargo no Hospital de Torres Vedras, entre 1979 e 1990, e na casa de
Saúde da Boavista (Porto), de 1990 a 1995.
Nesses hospitais e em várias comunidades,
nomeadamente na das Clarissas de Monte
Real e nas das Franciscanas Hospitaleiras
da Imaculada Conceição de Leiria (Hospital,
Colégio e Lar), prestou assistência às religiosas como director espiritual e confessor.
Ao ministério da reconciliação se dedicou

nais, onde há vários irmãos que trabalham
na mesma missão provenientes de diversas
Províncias.
Por fim propôs que os Franciscanos de Portugal, dentro das suas possibilidades, assumissem algum ou parte de um Projecto que
está a cargo do Ministro Geral, no contexto
da celebração dos 800 anos da fundação
da Ordem Franciscana. Esperamos que em
breve esta proposta seja uma realidade.

Frei Manuel Luís Marques
com assiduidade, gosto
e sacrifício, em todas as
localidades onde viveu,
sobretudo em Leiria,
aonde, já liberto de outros serviços, regressou
em 1995, com mais disponibilidade.
Em toda a sua vida e acção, à celebração, difusão e vivência da fé, sob
diversos modos, juntou o
cultivo das virtudes teologais e humanas, entre
as quais a da fidelidade
e a da dedicação, entrecruzadas e alimentadas
pelo espírito franciscano.
De facto foi fiel às suas
raízes até ao fim, desejando ser sepultado
na terra dos pais; foi fiel à Igreja, sem vacilação alguma; foi fiel à sua vocação franciscana, no modo como a entendia e lhe fora
transmitida, fidelidade essa que implicava
a dedicação aos seus mestres; foi fiel aos
princípios do pensamento e da cultura clássicos, pelos quais moldou a mente e o comportamento; foi fiel às estruturas eclesiais e
sociais de uma ordem justa, até ao ponto
de sofrer com o mal-estar da civilização e
o abastardamento da convivência humana.
Àquilo a que era fiel, também se dedicava de
alma e coração, incluindo os irmãos, mercê
de uma sensibilidade fraterna e convivial,
que o levava a prezar a sua companhia e a
ter atenção para com todos, sobretudo dos
doentes, a dar bons e sensatos conselhos,
quando era oportuno, enfim, a ser caridoso
e simpático. Nas ocasiões em que assumiu
responsabilidades sobre os demais, como
aconteceu em Chidenguele, Lourenço Marques e Montariol, não lhes fazia exigências
que, primeiro, não tivesse para consigo
mesmo.
Nos últimos anos, debilitado pelo trabalho,
pela idade e por problemas de saúde, teve
alguns internamentos episódicos na Enfermaria Provincial da Luz (Lisboa) e tratamentos no Hospital de Santa Maria, com recuperações significativas. Por fim, na sequência
de uma crise cardíaca, entrou nas urgências
do Hospital de Santo André, em Leiria, ao
fim da tarde do dia 3 de Fevereiro, donde
transitou nesse mesmo dia para o Hospital
dos Covões, em Coimbra. Na manhã do dia
5, antes da intervenção cirúrgica programada para o salvar, não resistiu à crise e, após
um esforço tenaz de meses pela sobrevivência, acabou por sucumbir.
Em Leiria, na Igreja do Convento, perante
os seus restos mortais entretanto vindos de
Coimbra, teve exéquias solenes e missa,
no dia 6, pelas 14 horas, com numerosa assistência, sob a presidência do P. Fr. Vítor
José Melícias Lopes, Provincial dos Franciscanos, com quem concelebraram trinta
sacerdotes franciscanos e alguns diocesanos, nomeadamente o Vigário Geral da diocese, em representação do Bispo, e o reitor
do Seminário. A pedido seu e da Família, o
seu corpo seguiu nessa mesma tarde para
a sua terra, Atalaia, em cujo cemitério foi sepultado, após uma última e singela homenagem e as orações rituais, estando presentes
alguns franciscanos das comunidades de
Leiria, Varatojo, Lisboa e Coimbra, os seus
familiares e algumas dezenas de conterrâneos.
Paz à sua Alma!

J.C.

Os Procuradores locais tiveram ainda a possibilidades de dar a conhecer o trabalho que
cada Procuradoria leva a efeito em cada fraternidade, com a preciosa colaboração dos
inúmeros zeladores, associados e benfeitores da UMF.
O Encontro terminou com o almoço fraterno
por volta das 13.00 horas.
MF
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UM MISSIONÁRIO NA ÁFRICA PROFUNDA
Na Guiné-Bissau, um dos países mais pobres da África,
trabalham os Missionários Franciscanos da Custódia de
São Francisco de Assis, que está ligada à Província Franciscana italiana de Veneza. O trabalho dos Irmãos aqui
é não só difundir o Evangelho entre todos, mas também
estimular as autoridades civis
a agir pelo bem
do povo.
Como os leitores do ”Missões
Franciscanas”
sabem, a GuinéBissau é um país
da África Ocidental de expressão
oficial portuguesa. Segundo um
relatório da ONU,
é um dos cinco
países mais pobres do mundo.
Não existem infra-estruturas públicas. O Estado
Frei Michael Daniel
está
ausente.
Isto permite aos líderes tribais fazerem sentir a sua força. A
pobreza é extrema.
Mais de metade da população é animista, 30 % são muçulmanos e só 15% são cristãos. A primeira evangelização está
por isso no seu início. Situa-se aqui a Custódia de São Francisco de Assis com oito lugares de missão e 35 missionários
franciscanos (portugueses, italianos e guineenses) ligados à
Província veneta. Foi a este país e a esta Igreja que no ano
de 2005 chegou o Frei Michael Daniel, filho de pai americano dos EUA e de mãe francesa. Encontrámo-lo em Bissau,
no meio da sua gente, muito ligado aos jovens, feliz por ser
agora missionário na Guiné-Bissau.
Como nasceu em ti a vocação missionária?
Desde novo, quando estudava veterinária, pensava que
haveria de me dedicar profissionalmente aos mais pobres.
Depois conheci o trabalho dos missionários franciscanos e
durante o tempo da minha formação na vida franciscana trabalhei no serviço da mesa dos pobres. Nos primeiros anos
do meu sacerdócio iniciei um trabalho de presença no mundo juvenil e musical, passando muitas, mesmo muitas noites
nas discotecas, apresentado músicas de mensagem cristã.
Depois deixei-me interrogar pelos apelos do senhor Frei
Settimio Ferrazzetta, franciscano italiano e primeiro bispo de
Bissau, e decidi vir para a Custódia para ajudar na transição das actividades dos missionários para a nova presença franciscana agora existente na Guiné, a que chamamos
“Custódia de São Francisco de Assis”, que no futuro será da
responsabilidade dos frades guineenses.
E actualmente qual é a tua principal actividade missionária?
Desde 2006 sou o pároco da Catedral de Bissau. Fui nomeado a 19 de Junho, que é o dia do aniversário da minha
ordenação sacerdotal e também o dia da sagração episcopal
do senhor Dom Settimio Ferrazzetta, uma coincidência feliz.
Na pastoral paroquial acompanho um conjunto de 10 grupos, vendo também roupa usada a preços baixos, roupa que
recebo da Itália, a fim de arranjar dinheiro para as obras.

deixam submergir na massa anónima. Pouquíssimos são os
que se distanciam da massa e se afirmam exprimindo uma
autonomia e uma maturidade na fé.
Quais são os maiores desafios para uma nova evangelização na Guiné-Bissau?
O primeiro desafio é o de conseguir interiorizar a Pessoa de
Cristo e a Sua Palavra. Os nossos cristãos não sabem ‘dar
razões da sua fé ’. Temos que fazer uma nova evangelização
que chegue até ao fundo do coração da pessoa humana.
Creio que chegou o momento de a Guiné-Bissau se voltar
para si numa busca de coerência e testemunhar com fé viva
o que deseja transmitir e deixar para segundo lugar acções
nos palcos internacionais. Há aqui um enorme trabalho a
realizar ao nível da exigência
moral do Evangelho. Neste
campo, entre os nossos cristãos há muita fragilidade moral devido à extrema pobreza
do país.
A Guiné-Bissau é um país
muito pobre. Como vês a relação entre a promoção humana e a evangelização?
Creio que devemos situarnos mais a outro nível (o nível religioso e evangélico) e
não tanto como uma qualquer
instituição pública. O assistencialismo não basta e não
é educativo. É necessário estimular as autoridades civis,
muitas das quais são cristãs
e colaboram na comunidade
eclesial, a melhorar as condições de saúde e ajudar a
evacuar os doentes graves.
A evangelização como transmissão de Cristo e da Sua
Palavra é sempre um sinal de
civilização no sentido do cres-

cimento nos grandes valores da vida para nos aproximarmos
de Cristo, o Bem Supremo.
No meio de tantas dificuldades e desafios, qual é a experiência mais bela que estás a viver?
A experiência mais bela é constatar que há muita gente capaz de viver a Palavra, gente pobre que pratica imensos gestos de gratuidade para agradecer uma ajuda recebida. Esta
gente pobre é rica de uma enorme capacidade de amar! Isto
é para mim um motivo de grande alegria e de grande esperança.
Texto de Frei Vincenzo Brocanelli
Tradução do italiano de Frei Álvaro Silva

Aspecto de uma celebração

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

•

•

Em primeiro lugar pela oração e ajuda material, fazendose 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.

Que tipo de Igreja encontraste na Guiné-Bissau ?
É uma comunidade cristã ao jeito europeu, mas ainda muito
jovem, tendo em conta que a média etária da população é
de 45 anos. Isto provoca uma clivagem entre as gerações
de adultos e jovens. As crianças e os jovens são os que se

Esperamos a sua participação!
MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1  Apartado 1021  2401-801 LEIRIA

Caríssimos leitores do “Missões Franciscanas”:
Saudações a todos, com votos para que as alegrias pascais continuem a inundar o vosso coração. Uma saudação muito especial, cheia de carinho, aos
que todos os meses lêem este «cantinho».
Informo que a Campanha das “Bolsas de Estudo”, iniciada em Outubro do ano passado, já rendeu cerca de 10 mil Euros, o que garante uma significativa
ajuda na formação dos novos missionários.
A convite de Frei Nestor, Secretário Geral da Evangelização, e de Frei Vincenzo Brocanelli, Moderador Geral para as Missões, vou participar no Congresso Missionário que se vai realizar em Córdoba, Argentina, de 14 a 19 de Abril. Irei juntar-me aos irmãos da Colômbia. Desta forma, irei visitar o Vicariado Apostólico de Guapi, na Costa do Pacífico, onde trabalha o Frei Gabriel Gutierres, que já esteve entre nós no Retiro Anual da UMF. Levarei 1.000,00
€ para o seu Projecto dos Idosos desprotegidos e crianças, importância que fui recebendo ao longo do ano com esta finalidade. Levarei também 500,00
Euros de Intenções de missas.
Após o meu regresso, irei a Moçambique com o Leigo Nuno Vale, que irá trabalhar no Lar S. Gabriel no Chimoio. Esta viagem tem também a finalidade
de celebrar a Festa de Nossa Senhor de Fátima em Pretória, na comunidade portuguesa, mais uma vez a convite do Senhor Comendador Manuel da Cal.
Também para Moçambique levarei intenções de missas e ofertas para as crianças (serei mais concreto no próximo número do Jornal).
Sobre estas duas deslocações darei informações detalhadas no jornal de Maio, após o meu regresso. Encomendo-me às vossas orações e confio-me à
protecção de Maria, nossa Mãe.
Deixo aqui a intenção missionária indicada para este mês de Abril: «Para que os futuros presbíteros das jovens igrejas sejam sempre mais formados
culturalmente e espiritualmente para evangelizar suas nações e todo o mundo». Paz e Bem.
Frei Vítor Rafael, OFM

