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O PADROEIRO DA UMF
NA TRADIÇÃO POPULAR PORTUGUESA

Santo António, Padroeiro da União
Missionária Franciscana (UMF), faz
parte do trio dos Santos Populares,
celebrados no Mês de Junho com
pompa e circunstância neste torrão
lusitano, como indica a tradição escrita em verso:

“Eu hei-de ir a Sant`António
De Joelhos pelo chão.
Ó Santinho da minh`alma,
Despachai-me a petição.
O povo acredita também no poder
deste santo frade em expulsar o
demónio, de livrar das tentações
infernais e de encontrar as coisas
perdidas, como se descreve no
Responso, e até S. Pedro lhe reconhece esse poder, segundo a crença popular expressa em quadra:

“A treze do mês de Junho
Santo António se demove;
S. João a vinte e quatro,
S. Pedro a vinte e nove.”
Mas, entre o povo desta terra lusa,
jamais santo algum alcançou tanta
popularidade como o S. Paulo da
Ordem Franciscana, pelas marcas
indeléveis que a sua pregação deixou, a ponto de o Padre António
Vieira, com a sua costela portuguesa bairrista, ter dito sobre a pregação de Stº António: “Se mais mundo
houvera, lá chegara”. Na verdade, o
povo português reconhece, no Doutor Seráfico, a sua mediação poderosa junto de Deus em favor dos
seus devotos, nas mais diversas
circunstâncias, quase a fazer concorrência a todos os santos como,
por exemplo, a Stª Rita de Cássia,
a santa dos impossíveis, ou a Santo
Antão, protector dos animais, ou a
S. Pedro, o protector dos pescadores, ou a S. Gonçalo de Amarante,
o casamenteiro das novas e das
velhas, ou a Santo Amaro, protector contra as doenças dos ossos, ou
a S. Braz, o protector das doenças
da garganta, ou a Stº Ireneu de
Leão, o protector da Igreja contra
os hereges, ou a S. Miguel Arcanjo
no combate contra as tentações de
Satanás, enfim…o Santo de todas
as mediações, como se fosse o recurso mais garantido para alcançar
graças e protecção junto de Deus
e da Virgem Maria, na expressão
tão popular: “Valha-me Santo António”! Ou então, como se se tratasse do santo que garante mais
do que qualquer outro, a mediação
e depois dele não houvesse mais
recurso, a expressão: “Nem Santo
António te vale!” ou seja: o que não
pode Santo António, não pode mais
santo nenhum.
E, neste bairrismo antoniano bem
português, encontramos o Santo

“Se milagres desejais, recorrei a
Stª António,
Vereis fugir o demónio e as tentações infernais.
Recupera-se o perdido, rompe-se a
dura prisão
E, no auge do furacão, cede o mar
embravecido”
“Tu, António, onde vais?
Eu, Jesus, convosco vou.
Tu comigo não irás, tu na terra
ficarás;
Quantas coisas se perderem, todas
tu depararás”
“S. Pedro perdeu as chaves,
Não por falta de juízo.
Stº António lhas depare,
Que são as do paraíso”

Escultura de Santo António da autoria de Maria Sidónio

Pregador nos nichos de pedra; nas
paredes em quadros de azulejo;
nos quadros à cabeceira da cama,
a vigiar o sono; nos escapulários
e medalhas de peito; esculpido ou
pintado nas cangas dos bois, como
protector dos animais e das sementeiras; na proa dos navios e nos
barcos de pesca como protector
dos homens do mar e dos pescadores; nas bandeiras como protector
dos exércitos, organizações, instituições e confrarias; nas caixas das
esmolas; e espalhado em imagens
de madeira, cera, marfim, marfinite,
barro, pedra, bronze ou gesso nos
mais diversos tamanhos, e nos coloridos bordados das nãos habilido-

sas das donas de casa; mas quase
sempre com o seu menino inseparável ao colo.
O povo fez dele o santo casamenteiro:
“Ó moças andem ligeiras“
Vão pedir a Stº António
Que as ponha todas em linha
No livro do matrimónio”
Vão esta noite à Ribeira
Ó moças, se querem noivos
Que os moços em honra ao Santo
Vão armar uma fogueira”
Para despachar petições, ninguém
como Santo António:

É ele também protector dos animais, mormente dos animais domésticos, e com frequência ainda
ouço, na minha terra, a expressão
“Santo António os guarde” quando
adoecem os animais e se recorre ao
Santo para que os livre da moléstia.
Por exemplo, na zona de Chaves,
até se pedia uma protecção especial quando a porca estava prenha
e se fazia uma promessa:
“Ó meu Santo António bendito,
Se a minha porca não tiver perigo,
Nem ela nem os filhos,
Dou-te um porquinho”
Esta tradição tornava-se uma sorte
enorme para os frades dos conventos porque se reservava a melhor
cria para o Santo, e essa cria nem
sequer estava sujeita ao cativeiro,
andava pela ruas da aldeia, devidamente identificada (confesso que
não sei como era essa identificação,

RETIRO ANUAL DA
UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA
Mais uma vez a União Missionária Franciscana vai realizar em Fátima o Retiro Anual Missionário
Este ano será na Casa de Retiros de Nª Sª das Dores (do lado da Capelinha das Aparições)
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mas de uma coisa tenho a certeza:
não era com bilhete de identidade),
e toda a gente lhe dava de comer
e ninguém maltratava o dito porco
que pertencia ao Santo. E era comum andar à solta não apenas um,
mas vários porcos do santo, um por
ninhada. Depois de criados, eram
mortos e levados ao convento, já
transformados em presuntos, alheiras e salpicões, tendo este costume, que se perdeu no tempo, ficado
eternizado na seguinte quadra popular:
“Santo António dos Capuchos,
É um Santo milagreiro.
Os frades não matam porcos,
Mas têm um grande fumeiro”.
Enfim, Santo António alimentou a
piedade popular e continua a ser
um Santo querido por todos, desde
as pessoas simples às mais cultas.
Santo António inspirou pintores, escultores, poetas, cineastas, músicos
e pregadores. Mas o mais importante foi que, com a sua vida, o seu
exemplo e a sua pregação aproximou o coração da humanidade ao
Coração de Deus, tornando-se no
S. Paulo da Ordem Franciscana, o
arsenal das Sagradas Escrituras,
martelo dos hereges e um grande
difusor da Eucaristia e da devoção
à Virgem Santa Maria.
Frei José Dias de Lima OFM

AMÉRICA LATINA
O Congresso Missionário para a
América Latina foi um acontecimento que procurou promover o
espírito missionária neste continente, dentro do espírito da celebração dos 800 anos da fundação
da Ordem Franciscana.

Página 3

MISSÃO DE GUAPI
Da missão de Guapi, na Colômbia, chegam-nos notícias
de como vivem os afro-descendentes. Nas margens do
rio com o mesmo nome (Guapi) esta costa do Cauca apresenta-nos outra realidade colombiana
Página 5
MADRE JOSEFA
Em comunhão com as Servas
Missionárias do Espírito Santo, destacamos a Beatificação
da sua co-fundadora, Madre
Josefa, pedra fundamental no
nascimento da Congregação
Página 7
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EDITORIAL
Vamos dedicar o Editorial deste mês ao Santo
Anjo de Portugal. Celebra-se no dia 10 de Junho,
dia em que se celebra também o Dia de Portugal,
de Camões e das Comunidades Portuguesas espalhadas pelo mundo.
Os Anjos, que fazem parte desse mundo invisível, a que se estende também a acção criadora
de Deus, vivem inteiramente dedicados ao louvor e ao serviço de Deus. A inteligência humana
tem dificuldade em exprimir a natureza dessas
criaturas espirituais. A sua missão, porém, é-nos
mais conhecida através da Bíblia, que, em tantos
passos, dá testemunho acerca da existência dos
Anjos.

Material Missionário
2009

II PEREGRINAÇÃO
MISSIONÁRIA NACIONAL

Já se encontra disponível o material missionário para 2009. Se pretender ajudar as Missões através da divulgaçao deste material, entre
em contacto connosco, nos locais habituais onde os franciscanos missionários estão presentes. Temos os Calendários de Parede, Agendas de Secretária, Agendas de Bolso e Calendários de Bolso. Em
todas estas publicações existem mensagens das nossas missões.

Mensageiros de Deus, em momentos decisivos
da História da Salvação, os Anjos estão encarregados da guarda dos homens (Mt. 18, 10: Act.
12,3) e da protecção da Igreja (Ap. 12, 1-9). Em
Portugal, a devoção ao Anjo da Guarda é muito
antiga. Tomou, porém, um incremento especial
com as Aparições do Anjo, em Fátima, aos Pastorinhos. Pio XII mandou inserir esta comemoração
no nosso Calendário litúrgico.
Em 1916, um Anjo apareceu três vezes aos três
pastorinhos, em Fátima. A sua missão era preparar as crianças para as seis Aparições de Nossa
Senhora, em 1917, de Maio a Outubro. Na primeira aparição, o Anjo ensinou aos pastorinhos
a seguinte oração de reparação: «Meu Deus! Eu
creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não crêem, não adoram, não
esperam e Vos não amam».
Na segunda aparição, o Anjo disse: «Que fazeis?
Orai! Orai muito! Os Corações Santíssimos de
Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo
orações e sacrifícios».
Santa Teresinha rezava ao Anjo da Guarda da seguinte forma: «Augusto guarda de minha alma, tu
que perto do trono do Eterno brilhas no belo céu
como uma chama delicada e pura, vens a mim
nesta terra e iluminas-me com tua luz.
Anjo belo, tornaste-te meu irmão, meu amigo, meu
consolador. Conhecendo minha grande fraqueza,
guias-me à mão. E te vejo, cheio de ternura, tirar
a pedra do caminho. Sempre tua voz amável me
convida a olhar somente para os céus; quanto
mais me vês vil e pequeno, tanto mais tua face
fica irradiante. Ó tu, que percorres o espaço mais
veloz do que os raios, voa amiúde, em meu lugar,
àqueles que me são caros! Com tua asa enxuga
suas lágrimas! Canta como Jesus é bom! Canta
como o sofrer tem alegrias! E em segredo sussurra o meu nome.
Quero, em minha curta vida, salvar meus irmãos,
os pecadores. Ó belo mensageiro da pátria celeste, dá-me teu ardor! Nada tenho senão minhas oferendas e minha singela pobreza. Unidos
com tuas glórias puras leva-os ao Deus Trino.
Amém».

VARATOJO - SORTEIO MISSIONÁRIO
Num dos intervalos da “Festa das Missões”, em Varatojo, no dia
25 de Maio, realizou-se o habitual “Sorteio Missionário”, saindo
premiados os seguintes números:
0336 – 0671 - 1534 – 1707 - 1792 - 3511 - 3803 - 4572 - 4606
– 5691 - 5764 - 6596 - 6950 - 7576 - 7774 .
Foram ainda contemplados todos os números cujas terminações sejam:
511 – 596 – 803 – 707 – 534 – 336 – 576
Os prémios serão entregues perante a apresentação da respectiva senha.

Paz e Bem
Ex.mo e Rev.do Padre Frei Rafael
Tem esta o fim de lhe enviar umas migalhas, que juntei nesta casa, junto das nossas irmãs que, para além de oferecerem os
seus sofrimentos e orações pelos missionários, para que o Pai do Céu os ajude
nos seus trabalhos, se lembraram de enviar uma oferta em dinheiro, à qual junto o
valor de actualização da minha assinatura
do jornal.
Todos os dias, após o terço, estamos a rezar a oração pelo bom êxito do Congresso
Missionário Nacional 2008, com a costu-
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Terá início às 17.00 horas do dia 05 de Julho, com Celebração
Missionária, às 21.30 horas Recitação do Terço e Procissão, terminando o dia com uma Vigília Vocacional às 23.00 horas. O
dia 06 de Julho será iniciado com a Recitação do Terço às 10.00
horas, seguindo -se a Eucaristica às 11.00 horas. No período da
tarde com início às 15.00 terá lugar no Auditório Paulo VI uma
Sessão Missionária. Irá presidir a esta Peregrinação D. António
Couto, Bispo Auxiliar de Braga. Poderá ainda visitar a Exposição
Missionária na Igreja da Santíssima Trindade.

mada oração pelas vocações e pelos missionários.

Propriedade da União Missionária Franciscana

Assinatura anual

No fim de senmana de 05 e 06 de Julho de 2008 irá realizar-se em
Fátima a II Peregrinção Missionária Nacional, com a orientação
dos Institutos Missionários Ad Gentes. O tema desta segunda peregrinação terá como fulcro “VIVE A MISSÃO, RASGA HORIZONTES” e o seu programa será o seguinte:

O jornal também serve de leitura para dar a
conhecer o vosso trabalho e os vossos planos. É pouco o que enviamos, mas é dado
com muito amor. Tenho muita pena de não
poder ir à igreja, e o mesmo se diga de
muitas outras pessoas que não podem sair
devido às suas dificuldades físicas. Também o senhor Prior tem muitos trabalhos,
pois é pároco de 2 freguesias. Falta-nos o
sacramentos da confissão e é muito raro vir
ministrar a Santa Unção. Custa-me muito
ver partir os irmãos para a eternidade sem
aquela assistência religiosa a que estava
habituada, lembrando-me dos meus doentes, enquanto trabalhei nos hospitais.
Só temos Santa Missa pela TV, embora os
ministros da Comunhão, quando podem,
venham ao domicílio trazer a Sagrada Comunhão.
Rezem por nós e pelos nossos doentes,
pois nós rezamos também diariamente por
todos os que sofrem em todo o mundo. Assim o Senhor aceite a nossa prece!
Peço perdão por ser sempre tão longa nas
minhas cartas, mas isto é fruto da solidão
dos idosos, embora vivam em comunidade. Desta irmã vai um abraço em Cristo e
no Pai S. Francisco.
Leonor
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Rev. Pe. Vítor Rafael
Ao ler o vosso e nosso jornal deste mês de
Março, não pude ficar insensível ao pedido de ajuda que vem no mesmo.
Tocou-me de perto por várias razões, sendo a primeira a coincidência de também
eu ter nascido e crescido numa pequena
ilha chamada Flores, mas na parte mais
ocidental da Europa.

Eram tempos difíceis, em que eu e os
meus irmãos também andávamos descalços como as crianças da foto. Apesar de
ter uma forte vontade para continuar os
estudos depois de terminado o ensino primário (como era então chamado), tal não
veio a acontecer devido às dificuldades financeiras.
Felizmente, uma janela abriu-se com ao
emigrar para os Estados Unidos com os
meus pais.
Espero que todos aqueles que lerem este
pedido respondam consoante as suas possibilidades, porque é extremamente gratificante partilharmos com os outros os bens
que Deus coloca nas nossas mãos com
esta finalidade..
Desejo sinceramente que outras pessoas
acolham no seu coração este pedido de
ajuda para que essas crianças possam vir
a ter um futuro próspero e feliz.
Com votos de Paz e Bem
Maria Teresa Fagundes
Porto, 19 Fevereiro de 2008
Ex.mo Senhor Director do Jornal “Missões
Franciscanas”
Eu, Maria de Lourdes Fernandes Pontes,
assinante nº 34484, residente (…) no Porto, venho por este meio enviar o cheque
(…) para pagamento da minha assinatura
referente ao ano de 2008.
Leio o vosso jornal que traz sempre boas
novas que nos elevam o espírito e bons
testemunhos que nos incitam a fazer o
bem. Bem hajam, por tanta beleza e que
Deus vos inspire para fazerem sempre
mais e melhor.
Despeço-me com os meus respeitosos
cumprimentos e votos de muita Paz e Alegria.
Maria Lourdes Fernandes Pontes



Maio - 2008

LITURGIA E VIDA
O mês de Junho é rico na hagiologia cristã. Por isso não é
difícil seleccionar uns tantos santos, com o seu quê de missionários, que edifiquem os crentes e os guiem no seu itinerário
cristão durante este mês.

e até menos. O próprio rei matou pessoalmente alguns deles.
Vários foram queimados vivos. Um exemplo heróico e generoso da Igreja do Uganda. Uma semente fecunda para esta

Dia 1. Começamos por S. Justino, no dia 1. Santo mui-

to simpático e muito instruído. Depois dos chamados
“Padres Apostólicos”, S. Justino é considerado o primeiro “Padre da Igreja”. Deixou-nos obras de grande
valor doutrinal, sobretudo no ramo da Apologética. São
sumamente preciosos os dados que ele nos transmitiu
sobre o modo como se celebrava a Eucaristia naquele
tempo. Antes da sua conversão andou pelas escolas
filosóficas, dedicando-se, de modo particular, ao estudo de Platão. Concluiu que a doutrina platónica não
o levava a conhecer a verdade sobre a existência de
Deus. Esta encontrou-a ele no cristianismo, ao qual se
converteu, aproveitando, a partir daí, os seus vastos conhecimentos filosóficos para rebater as ideias erradas
dos filósofos do seu tempo e para defender os cristãos
perante o Imperador romano e os sábios pagãos. Foi
martirizado em 163 ou 165.

Dia 11. S. Barnabé. S. Paulo trata-o por Apóstolo. De fac-

to, durante a sua vida desenvolveu um apostolado intenso.
Judeu, nascido em Chipre, mas vivendo em Jerusalém, foi
escolhido pelos Apóstolos para visitar a Igreja de Antioquia,
donde chegavam notícias animadoras. Foi ele quem, mais
tarde, levou Saulo a Jerusalém e o apresentou aos Apóstolos.
Foi ele que, ao tomar consciência de que era incapaz de,
sozinho, evangelizar a Antioquia e assistir a esta Igreja
pujante de vida, foi a Tarso buscar Saulo para o ajudar.
Mais tarde, à Igreja em oração, o Espírito Santo ordenou
que os enviassem “para a obra a que Deus os destinara”.
Um homem bom, generoso, com alma grande de apóstolo.

Dia 13. S. António. Quem o não conhece? De Pádua, de

Lisboa, do mundo inteiro! Santo, Franciscano, Português
... o primeiro missionário de Portugal. Patrono da UMF!

Dia 24. S. João Baptista. Aquele que preparou os ca-

minhos do Senhor, com a palavra e o sangue. Para Jesus enviou ele muitos dos seus discípulos, apontando-O
como o “Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”.
Amigo e defensor intransigente da verdade, por ela morreu às mãos de Herodes. As exigências da moral não são
só para os “pequenos”, mas também para os “grandes”.

Dia 3. S. Carlos Lwanga e 21 Companheiros. Foram

martirizados entre 1885 e 1887. São os chamados Mártires do Uganda. Depois de uns inícios auspiciosos para a
Igreja naquele país, subiu ao trono um rei muito novo, Mwanga I, de 19 anos, que veio a mostrar-se de uma sensualidade
brutal. Os cristãos, tanto católicos como anglicanos, foram
perseguidos e martirizados com toda a crueldade. Como Herodes, por João Baptista, também Mwanga foi advertido por
causa da sua conduta imoral em relação aos pagens cristãos
da corte, aos quais queria obrigar a ceder a orgias invertidas.
A maior parte destes mártires andava na casa dos vinte anos,

sepultado, depois de ter sofrido o martírio no dia 7 de junho de
754. É considerado o fundador da Igreja Alemã.

Dia 29. S. Pedro e S. Paulo. Dois infatigáveis pregado-

cristandade que ensaiava os primeiros passos.
Dia 5. S. Bonifácio. Nasceu na Inglaterra em 673. Fez-se Beneditino e em 716, já sacerdote, juntou a si três amigos e partiu para a Alemanha a evangelizar a Saxónia. Logo de início
encontrou tantas dificuldades que regressou à base. Em 718
tentou de novo, e com sucesso. Evangelizou a Frísia (Holanda), passando depois a Hessen, Turíngia e Saxónia. A sua
acção foi notável, convertendo as massas e fundando muitos
mosteiros, o mais célebre deles em Fulda, onde veio a ser

res do Evangelho. Um negou Jesus, outro perseguiu-O
na pessoa dos seus seguidores. Nos dois se manifestou a
graça multiforme e infinita de Deus. Os dois corresponderam
à missão a que foram chamados. Ambos selaram com o seu
sangue o “Caminho, a Verdade e a Vida” que anunciaram.
Junho é, portanto, um mês muito missionário. Que estes
exemplos nos entusiasmem e nos levem a segui-los, pois,
como eles, também nós todos somos chamados.

Frei Marques Novo

Congresso Missionário OFM da América Latina
Carisma e Missão: Urgência e Audácia
Vindos de todas as entidades OFM da América
Latina e do Caribe, 130
frades, 29 leigos e leigas
e 5 Irmãs Franciscanas
estiveram reunidos em
S. António de Arredondo, (Córdoba - Argentina), de14 a 19 de Abril de
2008, participando num
Congresso Missionário,
o primeiro dedicado à
evangelização e missão.
Contámos com a presença e a palavra do Ministro
Geral, Frei José Carballo.
Promovido pela UCLAF
e pela Secretaria Geral
para a Evangelização da
Ordem, com o apoio solidário da Missionszentrale
der Franziskaner (MZF), o
Congresso exprimiu o momento forte do caminho já
iniciado nas Províncias e nas Conferências.
Celebrando a graça de nossas origens, perguntámo-nos acerca do significado evangelizador e missionário de nossas presenças no
contexto em que vivemos. Urgência e audácia! É o que requerem de nós, hoje, o carisma
fundacional e o momento actual. Enraizados
em Francisco de Assis e impulsionados pela
missão de evangelizar, que Jesus Cristo nos
confia, sentimo-nos convocados a repensar
a nossa presença, estimulados por desafios
novos provocados pela realidade sócio-cultural e eclesial. Urge renovar a nossa opção vocacional, em comunhão com a Igreja
que, na América Latina, nos convida a um
novo ardor missionário. Isso nos desafia à
conversão, à revisão do nosso lugar e do
nosso modo de ser, atentos às interpelações
de Deus. Assim, urgência e audácia nos são
exigidas para recriar e refundar nossa missão evangelizadora.

Participantes no Congresso Missionário no Convento de S.António de Arredondo - Córdoba (Aragentina)
Tendo em conta a extensão do texto, apresentamos tão somente as conclusões referentes ao sector da “Missão ad gentes”. Assim, concluiu-se:
1) - Iniciar sério processo de reflexão para
aprofundar o serviço missionário na América
Latina e na Ordem, em aliança e colaboração com os leigos e leigas (OFS, JUFRA,
UMF, etc);
2) - Abrir uma Fraternidade interprovincial na
América Latina, à semelhança da Fraternidade internacional de Bruxelas e em colaboração com o Curso de Evangelização, de
Petrópolis, a fim de preparar os missionários latino-americanos para as “missões ad
gentes”, seja para a própria América Latina
(vicariatos apostólicos, povos indígenas e
povos afro-descendentes), seja para as missões da Ordem;

3) - Fazer desencadear mecanismos já existentes na Ordem e previstos nos Estatutos
Gerais para a animação missionária nas
Províncias, nomeando o Moderador das
Missões, distinto do Secretário para a Evangelização;
4) - Constituir o Conselho Interprovincial
para a Evangelização Missionária na Conferência;
5) - Organizar a União Missionária Franciscana;
6) - Inserir a evangelização na “Ratio formationis provinciae”, animando os missionários
leigos franciscanos, a JUFRA e a OFS.
Como Fraternidade contemplativa de menores em missão, fomos convocados e acom-

panhados pelo Espírito do Senhor neste
Congresso Missionário latino-americano.
Tomámos consciência da urgência de recriar, com audácia e lucidez, nossa presença
evangelizadora e missionária. Fomos sensibilizados a abrir-nos a novas formas de encarnação da utopia franciscana, em atitude
de discípulos e missionários frente aos desafios actuais da América Latina e do Caribe
e da nossa Fraternidade universal.
Invocámos a presença de Nossa Senhora,
nos seus diferentes nomes entre os povos
de nosso continente, de nosso Pai São Francisco, de Santa Clara e dos nossos Santos e
Santas missionários para que nos acompanhem na celebração e renovação do nosso
ardor missionário.
MF
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BREVES APONTAMENTOS DE FORMAÇÃO MISSIONÁRIA
Igreja Evangelizada e Evangelizadora
Vamos procurar ver agora os caminhos concretos da acção evangelizadora da Igreja.
Uma vez que a acção missionária é um prolongamento da mesma acção de Cristo, estes caminhos apresentam-se e abrem-se da
seguinte forma: anúncio e testemunho, celebração dos mistérios de Cristo, serviço e promoção humana.
A acção evangelizadora da Igreja é, como já
dissemos, a continuação da acção de Jesus
porque prolonga a Sua palavra, a Sua acção
salvífica e pastoral. Melhor dizendo, anunciase, celebra-se e comunica-se o Mistério Pascal de Cristo através de «sinais» e ministérios
estabelecido por Ele.
A Igreja experimenta, em si mesma, estes caminhos de evangelização enquanto anuncia
e comunica o que ela mesma vive. Assim se
pode ver também como se encontra a comunidade eclesial na medida em que existe uma

harmonia entre a evangelização «ad intra» e
a evangelização «ad extra». Ela começa por
se evangelizar a si mesma para depois evangelizar à sua volta.

Anúncio e testemunho
Começamos então pelo primeiro caminho. O
anúncio do Evangelho é um chamamento à
fé e à conversão e por fim ao baptismo. Desta forma a comunidade põe em prática o seu
«profetismo». O mandato que Jesus deixou
á sua Igreja realiza-se por meio do anúncio,
sempre acompanhado pelo testemunho de
vida e sinais. Diz a Encíclica de João Paulo II,
«Missão do Redentor», no nº 44: «O anúncio
tem a prioridade permanente, na missão: a
Igreja não pode esquivar-se ao mandato explícito de Cristo, não pode privar os homens
da «Boa Nova» de que Deus os ama e salva».
A palavra de Salvação é anunciada a todos os
povos para os trazer a Cristo e à Igreja, através da proclamação e pelo
testemunho é
anúncio vivo
do
Evangelho. Não nos
esqueçamos
que o anúncio da palavra reclama
a vivência da
mesma. Citamos de novo
a
Encíclica:
«O
homem
contemporâneo acredita
mais nas testemunhas do
que nos mestres (…). O
testemunho

da vida cristã é a primeira e insubstituível forma de missão».
O anúncio converte-se em testemunho na
medida em que a palavra convoca a comunidade para celebrar os mistérios de Cristo e
torná-los presentes na realidade da própria
vida. A palavra é sempre acompanhada de sinais: «E eles, partindo, foram pregar por toda
a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a Sua palavra com milagres que a
acompanhavam» (Mc 16,20). Neste sentido,
a comunidade é chamada a dar testemunho
de Cristo assumindo atitudes proféticas (Cfr.
“Missão do Redentor” 42).
Tanto o anúncio como o testemunho têm um
«dinamismo missionário» próprio que consiste em proclamar a todos o mistério de Cristo
como revelador do mistério de cada homem.
Encontramos no documento «Gaudium et
Spes» do Concílio Vaticano II esta citação:
«Na realidade, o mistério do homem só no
mistério do Verbo encarnado se esclarece
verdadeiramente» (GS 22).
O anúncio acompanhado do testemunho é
um chamamento ao acolhimento e à abertura
aos planos de salvação de Deus em Cristo.
A mensagem cristã é património de todos,
uma vez que Cristo tem a missão de iluminar
todo o homem e mostrar a toda a humanidade
como Deus amou o mundo e lhe enviou o seu
Filho unigénito para que quem Nele acreditar
tenha a vida eterna (Cfr. Jo 3,16).
De igual modo o anúncio e o testemunho levam a construir uma família humana de filhos
de Deus, participando na filiação divina de
Cristo: «E deu-nos a vida, para que, tornados
filhos no Filho, exclamemos no Espírito: Abbá,
Pai» (GS 22). Não se pode, então, calar esta
força missionária da palavra que foi proclamada para o bem de todos. Esta Palavra é
«viva e eficaz». Por isso, ao ser anunciada,
a palavra chama, converte, transforma e faz
aparecer novos enviados. A Igreja recebeu a

Palavra e por isso é missionária não para ficar
com ela só para si mas para anunciá-la a todo
os homens.
Noutras reflexões já falámos nas «Sementes
do Verbo», que já se encontram nas diferentes culturas e religiões. Ao anunciar a Palavra
é preciso acompanhá-la de «sinais», do testemunho de vida e da experiência de salvação e perdão que se encontram na mesma
Palavra. Desta forma, Cristo irá frutificar nos
ouvintes da palavra.
Este tema pode ser estudado em Biblioteca
de Autores Cristianos (BAC), 546 ou num Dicionário de Missiologia sob a palavra Evangelização ou Actividade Missionária.
No próximo número iremos procurar falar da
«Celebração dos mistérios de Cristo», presentes na liturgia, como conjunto de sinais
portadores da presença de Jesus.
Frei Vítor Rafael, OFM

LIÇÃO DE VIDA DO MÊS
A EUCARISTIA CONVIDA À PAZ
Embora a prática comum nas nossas igrejas seja uma assembleia onde homens, mulheres e crianças se encontram
misturados, ainda há comunidades cristãs onde as mulheres
ficam atrás, os homens no coro e à frente, e as crianças, sem
distinção de sexos, num lado ou noutro, consoante a sua vontade de ficar com o pai ou a mãe.

Pois bem, numa dessas comunidades cristãs, estava eu a
pregar um tríduo, cujo tema era a presença de Deus no casal como princípio de harmonia conjugal. Ora, numa das celebrações eucarísticas, no momento do abraço da paz, pedi
expressamente que todos os maridos presentes saíssem do
lugar e fossem dar um beijo às suas esposas, como sinal de
paz.
No final da missa um homem entrou na sacristia e, em tom
irritado, disse-me:
-O senhor padre envergonhou-me!
-Mas porquê?! - perguntei eu admirado.
-Porque mandou os maridos dar um beijo às esposas e toda a
gente ficou a saber que não me dou bem com a minha.
-Como assim? - perguntei eu.

-Não saí do meu lugar e toda a gente ficou a olhar para mim.
Toda a gente pensava que estava tudo bem connosco, mas o
senhor fez o favor de estragar tudo e eu, que sou uma pessoa
considerada e respeitada nesta terra, fiquei em xeque e ninguém precisava de saber!
Resultado: aquele homem, que publicamente andava de braço dado com a esposa, era só a fingir. Era respeitado por todos - dizia ele -, mas pelos vistos nem o respeito merecia da
sua mulher. Afinal, tudo estava mal entre eles. Nem ele se dignou ir ter com a esposa, nem ela com o marido. Permaneceram orgulhosamente no seu lugar, acabando por desmascarar
publicamente a paz podre que havia no lar. Um casal cristão
na Santa Missa a invocar o nome de Deus em vão e talvez
fazendo comunhões sacrílegas, uma vez que a paz é condição para uma boa e santa comunhão, como diz a Sagrada
Escritura: “Se vais fazer a tua oferta ao altar e te recordares
que tens alguma coisa contra o teu irmão, vai primeiro fazer a
paz e depois apresenta a tua oferta”. Ora, em casal, mais forte
e válida é esta sentença do Senhor Jesus Cristo.
Felizmente, sendo a Santa Missa uma ocasião privilegiada
para a reconciliação, aconteceu, noutra comunidade cristã,
uma situação semelhante, mas com um final diferente. De facto, quando, na mesma situação, também aconselhei os maridos a que oferecessem às suas esposas o beijo da paz - por
sinal esta até era uma comunidade cristã em que no templo
não havia separação dos homens e mulheres -, reparei como
um casal se abraçou e beijou de uma forma mais ousada e
como permaneceram assim, abraçados, alguns momentos.
Naturalmente que estranhei uma forma tão fora do normal de
“darem a paz”. O que não esperava era o que veio a seguir. No
final da missa, esse mesmo casal entrou na sacristia e o marido, de rosto emocionado, dirigiu-me as seguintes palavras:
“Padre, não faz ideia do bem que hoje nos fez. Faz três anos
que a minha esposa e eu não nos abraçávamos e beijávamos,
mas hoje a força de Jesus devolveu-nos a paz. Quebrámos o
orgulho que nos separou tanto tempo. Foi uma força em nós
que nos levou àquele abraço e àquele beijo um pouco mais
atrevido. Senhor Padre, não leve a mal e desculpe-nos”.
E eu respondi: “Não peçam desculpa por vos terdes re-

conciliado diante da Eucaristia, nem por esse gesto de paz
mais publicamente exposto que, podeis ter a certeza, encantou o coração de Deus. Pedi perdão, sim, por tantos anos de
encontros desencontrados e dai-Lhe graças por terdes quebrado o vosso orgulho e descoberto, na Fonte da Paz, que é a
Eucaristia, a alegria de viver em casal e como urge recuperar
o tempo perdido”. E o marido acrescentou ainda: “Aguentámos por causa dos nossos filhos, a pensar neles, mas hoje
descobrimos que tem que ser por nossa causa e a pensar em
nós, em primeiro lugar”.
Conversei mais algum tempo com este casal e também me
lembrei daquele outro em que o marido me acusou de o ter
envergonhado, por não ter querido reconciliar-se com a esposa. Duas formas diferentes de viver o Cristianismo e duas
formas diferentes de encarar o desafio da paz, de uma paz
que é dom de Deus, mas tarefa do homem e do casal. Só um
casal pacificado pela força de Jesus pode ser realmente feliz,
mas é preciso abrir-se a essa força, rompendo a casca do
orgulho que impede tantas vezes o diálogo e a transparência
de uma vida a dois diante de Deus e dos homens. Que a Paz
desça sobre todos os casais do mundo inteiro. Que a paz desça sobre a tua casa!
Frei José Dias de Lima OFM
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De passagem pela Missão de Guapi
Aos leitores do “Missões Franciscanas” vou procurar dar a conhecer
esta missão franciscana que está
situada na costa colombiana do
Pacífico e que faz parte do Vicariato
Apostólico de Guapi. Nao levem a
mal falar na primeira pessoa, pois esta
partilha procura dar a conhecer o que
vi e senti nestas paragens.
A missão de Guapi fica situada na
Costa Ocidental da Colômbia, junto
à foz do rio Guapi, no Pacífico. Esta
região dá pelo nome de Costa Caucana e os habitantes são descendentes dos antigos escravos que
foram trazidos de África para cá.
Por isso pode dizer-se que é uma
comunidade de afro-descendentes.
Cheguei a Guapi no dia 5 de Abril
pelas 12 horas, vindo de Bogotá,
com um transbordo na cidade de
Cali, situada numa grande planície, entre cordilheiras andinas, para
um pequeno avião de 20 lugares.
Em Guapi o clima é tropical húmido. A temperatura rondava os 28

graus e a humidade os 90%. De Bogotá saí com 12 graus pela manhã
e por isso tive que deixar os agasalhos. O frei Gabriel esperava-me no
pequeno aeroporto, donde seguimos para a residência franciscana.
Esta comunidade é composta por
5 irmãos: Frei Gabriel, Frei Ramiro, Frei Marco, Frei Eduardo e Frei
Juan Garzon.
Depois do almoço e de um curto repouso, fomos visitar as obras sociais
que estão a cargo dos missionários
franciscanos. Comecei a ver a realidade deste povo: casas de madeira, construídas sobre estacas, para
se defenderem do rio que sobe quase 5 metros nas marés grandes de
lua cheia. Os detritos vão boiando à
tona da água, ora para cima na enchente, ora para baixo na vazante.
Perguntava ao Frei Gabriel: Como
é possivel viver assim? Respondeu:
Que fazer? Não há outro jeito! Nós
procuramos sensibilizar as pessoas,
mas também não é possível reciclar

Vista parcial das casas lacustres em Guapi

Colômbia

como Guapi é pequeno, fomos visitar outras partes de barco pelo
rio, única via para ir de um lado a
outro.
Na segunda-feira, dia 7, tivemos
uma celebração no Centro dos idosos e muita gente apareceu. Também alguns benfeitores locais quiseram marcar presença. Gente que
tem alguns negócios e ajudam os
seus concidadãos. Esta celebração
fez-me recordar a minha experiência missionária em África. Como
são negros na sua maioria, também
aqui os cânticos são ritmados e a
devoção a Nossa Senhora de Fátima e Santo António de Lisboa é evidente no canto e nas orações. Na
terça-feira regressámos a Bogotá,
com uma paragem no Convento de
São Francisco, em Cali.

Frei Vitor Rafael com um grupo de crianças de Guapi

estas coisas. Não se chega aqui por
terra, pois não há estradas. Só de
avião ou de barco, viajando toda a
noite desde S. Boaventura.
Chegámos ao Lar de idosos. Receberam-me com grande alegria e
o frei Gabriel ia fazendo a minha
apresentação aos utentes. Aqui estes “velhos da rua” encontram um
lugar de acolhimento, de carinho e
cuidados primários. Visitei os dormitórios, o refeitório, a capela, lugares simples ao jeito franciscano,
e os depósitos de água para armazenar a que cai do céu. Sim, aqui
em Guapi não há poços. A terra é
salobra e as águas também. Poderia vir de muitos quilómetros, mas a
guerrrilha daria cabo das condutas,
como já o fizeram. Assim, os poços
são as nuvens que, quando deixam
cair a água, alegram estes corações sedentos. Passámos depois
ao Lar das Irmãs Franciscanas Missionárias de Jesus e Maria. Aqui os
meninos órfaos encontram um lar

que lhes dá protecção, educação
e carinho.
Para a noite, o Frei Gabriel agendara um encontro com a direcção
da Fundação Franciscana de Amor
(Ffundamor). Jantámos juntos e
no final houve partilha de testemunhos dos elementos, agradecendo
também as ajudas que a UMF já
lhes enviara. Não foi muito, mas do
“Pão do Pobres para as Missões”
já chegaram dois mil euros a estes
velhinhos, bem como intenções de
missas para os missionários. Disselhes que estas ofertas são sempre
enviadas pelos benfeitores da UMF,
que com carinho querem partilhar
os seus bens com os mais necessitados.
No domingo celebrámos a Eucaristia na Catedral e o Frei Gabriel
pediu-me para que no final desse
um testemunho. Dentro das minhas
possibilidades lá fui arranhando um
espanhol, que entenderam. Depois,

Esta minha passagem por estas
terras teve também a finalidade de
me inteirar e perspectivar a possibilidade de enviar leigos missionários
para colaborarem com esta Missão
da Província Franciscana de Santa
Fé. Frei Gabriel e e os restantes
irmãos acharam muito válida esta
ideia. Assim, desde já estamos a
estudar a maneira de enviar os primeiros leigos para esta costa caucana.
Ao terminar esta breve partilha, quero agradecer aos irmãos da Província de Santa Fé que me acolheram,
com uma saudaçãoo muito especial
ao Pe. Provincial, Frei Francisco
Leonardo Gómez.
A todos vós, leitores do “Missões
Franciscanas”, que sempre estais
presentes com as vossas orações
e a vossa partilha material, uma
saudação muito especial de Paz e
Bem.
Frei Vítor Rafael, OFM

VARATOJO EM CLIMA DE MISSÃO
Mais uma vez o lugar de Varatojo esteve “em clima de Missão”. Foi no passado dia 25 de Maio. Um dia muito especial,
vivido particularmente por centenas de pessoas, oriundas
desta região estremenha, que colaboram com os Missionários
Franciscanos espalhados pelo mundo.
Tudo começou bem cedo, com pessoas vindas também mais
do norte. Encontro pessoal com o responsável principal da
“União Missionária Franciscana” nesta região, Fr. Marques
de Castro, que foi atendendo as Zeladoras do mencionado
movimento missionário, as quais deram conta dos “trabalhos
missionários” realizados em suas terras, manifestando suas
alegrias e também alguns contratempos e contrariedades que
vão sentido no desempenho de sua missão. Receberam palavras de incitamento e de agradecimento pelo trabalho que
têm realizado, nesta perspectiva de serem pedras vivas numa
Igreja sempre em construção.
Depois, às 10.30 horas, seguiu-se a Eucaristia, com a Igreja
conventual repleta de fiéis. Eucaristia presidida por Frei Vítor

Melícias, Ministro Provincial dos Franciscanos
Portugueses, e concelebrada por Frei Marques
de Castro e Frei Francisco Sabino, hoje já com
90 anos e que durante décadas foi incansável
missionário em terras de Moçambique. Frei Vítor Melícias, no momento próprio, não deixou de
abordar a “dinâmica missionária” que deve ser
uma constante na vida de todos, agradecendo
também, em nome dos Missionários Franciscanos, toda a ajuda, material e espiritual, prestada
por este bom povo do Oeste em favor das Missões Franciscanas.
Da parte da tarde o programa tomou uma dinâmica diferente, sem deixar de lado o aspecto
missionário. Quem entrasse no Salão de Festas da “Associação Cultural e Beneficente de
Santo António”, em Varatojo, dava de caras logo com o apelo
missionário, colocado à boca do palco: “Ide e Ensinai”. E os
apelos continuavam em frases incisivas, colocadas aqui e ali
pelas paredes: “Felizes os pés daqueles que
evangelizam” … “Auxilia as Missões com a
tua oração e ofertas materiais” … “É dando
que se recebe”…
Sem perder o apelo lançado por estas e outras frases, todos os olhares se começavam
agora a fixar no palco, onde o espectáculo
estava prestes a iniciar-se. Em primeiro lugar foram os leilões, pois que este bom povo
prima em fazer ofertas de vária espécie, querendo assim auxiliar também os povos mais
carenciados que vivem em países distantes.
É sempre um espectáculo dentro de outro espectáculo…

Momento da oferta dos dons na Celebração

De seguida entrou em acção um “batalhão”
de artistas, constituído por gente de todas as
idades, vindos da vizinha Paróquia de Ponte
do Rol, onde corre o “sangue franciscano”,
porque desde longa data confiada aos cuida-

Convívio com diversos artistas

dos pastorais deste Convento. Durante cerca de 3 horas deram conta do seu variado e atraente reportório, sempre com
muita arte e beleza.
A este respeito, é muito gratificante vermos que, nos dias de
hoje, quando encontramos tanta gente sem saber dar o verdadeiro sentido à vida, ainda surgem famílias em que, pais e
filhos, são capazes de “roubar” um bocadinho do seu tempo
para o “oferecerem” a causas nobres como esta. Também isto
é evangelizar. Parabéns, gentes de Ponte do Rol! Não desanimeis. Continuai sempre com essa genica, proporcionando
um pouco de alegria e tanta gente que vive mergulhada na
tristeza!
O responsável da “União Missionária Franciscana”, em Varatojo, sem mencionar nomes, não quer terminar estas breves
notas sem deixar de agradecer muito sinceramente a quantos
estiveram envolvidos nesta “Festa Missionária”, com realce
para o Grupo atrás citado e aos que fizeram ofertas para os
leilões ou para o “Sorteio Missionário”, que se realizou num
dos intervalos.
Que tudo tenha servido para dar maior honra e glória a Deus.
Frei Marques de Castro
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«Colabora connosco
no Projecto Educar 2008»

Parabéns

A União Missionária Franciscana apresenta, de novo, neste ano 2008, através do
seu jornal «Missões Franciscanas», em colaboração com os leigos missionários
franciscanos, os Projectos que os mesmos estão a preparar para as missões de
Moçambique. Se não pode partir para a missão “Ad Gentes”, seja missionário pela
oração e partilha material.

O nosso jornal «Missões
Franciscanas» completa mais
um ano de vida. Foi a 13 de
Junho de 1937 que esta publicação viu pela primeira vez a
luz do dia.
Preocupado em dar a conhecer o trabalho missionário dos
Franciscanos, desde bem
cedo teve grande aceitação
junto dos leitores que, ávidos de notícias missionárias,
apoiaram este mensário da
União Missionária Franciscana.
Hoje os dias são outros, mas
continua com o mesmo «espírito missionário» entrando todos os meses pela casa dos leitores.
Rogamos a Santo António, neste mês em que o celebramos, para que abençoe em nome de
Deus o trabalho dos missionários, divulgado e promovido pelo Jornal e apoiado pelos leitores,
zeladores e associados e benfeitores das Missões Franciscanas.

A educação é a maior riqueza que se pode dar a um povo. Para que os homens
saibam construir o futuro é preciso saber estar, saber fazer e saber ser.
PROJECTO EDUCAR:
Realiza-se no Chimoio-Moçambique e procura ajudar os professores locais a
superar as suas dificuldades na área do ensino. Este ano vão ser apoiados 3
Jardins-de-Infância (Os Patinhos, Criança Feliz e Nilza na Soalpo), uma escola do Primeiro Ciclo (Criança Feliz), Lar de São Gabriel (Órfãos da Sida e Meninos da rua) e o Seminário de Santo António do Chimoio. Procura-se assim
rentabilizar os espaços existentes e contribuir para uma melhor educação.
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Leigo Missionário com estudantes do lar São Gabriel, Chimoio - Moçambique

Como sempre, contamos com a vossa colaboração possível, que pode ser por
transferência bancária no BPI (pelo NIB 0010 0000 26140490002 14) ou por
carta com vale de correio ou cheque dirigida a:
Missões Franciscanas – Projectos 2008
Rua dos Mártires, 1 – Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
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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!

Se pretende Recibo para IRS envie o seu número de Contribuinte.

BOLSAS DE ESTUDO 2007/2008

e d u c a ç ã o é a base da
f or m a ç ã o de um país,
d e u m a c o m u n idade. Só com
u m a b oa f or m ação de base
r e l i g i o s a t e r e mos hipóteses
d e o b s e r v a r o crescimen t o d e c om u n i dades cristãs.
E s tá n a s n os s a s mãos apoiar
e f a z e r c o m que se desen -

volv am as vocações missio nárias que vão surgindo nos
país es de missão francisca na.
«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

Desejo apoiar a educação dos jovens missionários com:
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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).
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CORPO DE DEUS
Celebrámos no dia 22 de Maio a Solenidade do Corpo de Deus. Honrar, venerar, adorar e louvar o Corpo
de Deus é para nós, amigos de São Francisco, uma
vontade perene. Continuamos a apresentar os artigos que são da responsabilidade do Sr. Mário Carapinha que muito gentilmente nos envia.

mentar as suas janelas.

A festividade do Corpo de Deus é celebrada anualmente
na quinta-feira após a oitava do Pentecostes, em honra
do mistério da Eucaristia. Iniciada em Liège-Bélgica em
1246, foi mais tarde universalizada pelo papa Urbano,
em 1264. A procissão veio a tomar grande relevo, tornando-se notável em todo o país, chegando a encorporar-se nela tudo o que havia de mais representativo,
incluindo reis e príncipes, a segurar as varas do pálio,
debaixo do qual o Patriarca de Lisboa conduzia a sagrada custódia, portadora do Corpo de Cristo, encarnado na hóstia consagrada. À sua passagem todos se
ajoelhavam, porque todos os que dela participavam se
sentiam unidos ao mesmo corpo da Igreja, com Cristo
à cabeça, que assumia a sua união. A esta procissão

O pão que comemos é a
comunhão do Corpo de
Cristo; como não há senão um só pão, também
todos nós formamos um
só corpo. Todos os cristãos estão ligados ao
corpo pessoal de Jesus,
ressuscitado e vivificante.
O corpo da Igreja, de que
Cristo é a cabeça. Corpo
de Cristo vivificado pelo
Mário Carapinha
Espírito Santo. Elevando
a hóstia, o sacerdote diznos: “Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis
o Corpo de Deus, que tira o pecado do mundo”. A Eucaristia, relativamente aos homens, santificando-os, é
um sacramento; relativamente a Deus, pelo seu culto,
é um sacrifício.

se chegou a dar mais importância do que ao Natal. O
exército, os fidalgos, os cavaleiros, andores, danças
e cantos davam à procissão um esplendor inédito. O
préstito, que era acompanhado por um enorme séquito,
constituído por pessoas de todas as categorias sociais,
alongava-se por várias e tortuosas ruas, cobertas com
areia e junco, cujos moradores não deixavam de orna-

A Igreja é um templo de liberdade e de amor e a comunhão eclesial ilumina a consciência interior, cujos
alicerces assentam em pedras vivas, que somos todos
nós, os cristãos. É o povo de Deus, o corpo de Cristo,
o templo do Espírito Santo, a comunhão de fiéis reunidos em todos os sentidos pela celebração duma mesma
Eucaristia. Cada um de nós é da terra, só a Igreja é
do céu, embora constituída por seres humanos, alimentados pelo Corpo e Sangue de Jesus. A realidade da
presença de Cristo, como alimento, vamos buscá-la às
suas próprias palavras na última Ceia. O pão e o vinho
são transformados pela palavra de Cristo no seu Corpo sacrificado e Sangue derramado. Só o amor mútuo
tem acesso ao conhecimento da verdade, porque Deus
é amor. Só o amor procura o conhecimento da verdade absoluta. Comungando, nós nos alimentamos com o
Corpo de Cristo, tornado realidade no pão consagrado.
Pelo acto da consagração, o sacramento da Eucaristia contém verdadeira e realmente o corpo e o sangue,
conjuntamente com a alma e divindade de Jesus Cristo.
Quando todos nos convencermos de que, comungando,
passamos a fazer parte do Corpo e Sangue de Cristo e
ficamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, desaparecerão definitivamente as guerras, a pobreza, os
ódios, a ganância e outras maldades da face da terra.
Entraremos finalmente na era da felicidade, pela qual
todos ansiamos!

Este ano de 2008 é de especial importância
para nós, Missionárias Servas do Espírito
Santo, devido à beatificação da nossa co-fundadora, Madre Josefa (Hendrina Stenmans),
que acontecerá no dia 29 de Junho. Oriunda
de Issum (Alemanha), Hendrina foi uma pedra
fundamental no nascimento da Congregação,
fundada pelo Pe. Arnaldo Janssen, em Steyl
(Holanda).
Numa época em que a Igreja sofria perseguições e as congregações religiosas estavam
proibidas na Alemanha, Arnaldo não se deixou vencer pelo medo ou incerteza em relação ao futuro. Pelo contrário, empenhou-se
em conhecer o sonho que Deus tinha para ele
e, uma vez descoberto, lançou-se sem medida a concretizar este sonho, não permitindo
que qualquer barreira humana o impedisse.
Como resposta a este sonho surgiu a Congregação dos Missionários do Verbo Divino,
com o objectivo de formar missionários para
serem enviados a proclamar o Evangelho nas
“missões ad gentes”.
A vida de Hendrina foi particularmente marcada pelo seu contacto com a fundação do
Pe Arnaldo. Embora a semente do seu chamamento à vida religiosa estivesse dentro de
si desde muito jovem, foi através do serviço
como empregada da Casa Missionária do
Verbo Divino que Hendrina foi amadurecendo
o seu desejo de se tornar missionária.
Hendrina nasceu em 28 de Maio de 1852 na
pequena aldeia de Issum, na Alemanha. Era
a mais velha de sete irmãos e, após a morte prematura da mãe, assumiu a responsabilidade de cuidar de toda a família. Na sua
aldeia, a pobreza devastava grandes camadas da população e, desde criança, Hendrina
aprendeu a ser sensível ao sofrimento dos
pobres e a repartir os bens com eles. Tendo
sido forçada a crescer e amadurecer através
da responsabilidade pelo cuidado e dedica-

A Fraternidade em números
Estamos já nos meados de 2008. Por isso é bom conhecer nossa
«situação», mesmo que seja em síntese! No dia 31.12.2007, os Frades menores eram 15.030 (226 a menos que em 2006). Em detalhes, temos 614 Postulantes, que não entram na contagem, e 387
Noviços; 1.603 são Professos temporários e 12.033 Professos solenes. Desses, 10.228 são sacerdotes e 69, diáconos permanentes;
456 Frades com opção clerical; 2.180 Frades leigos. 6 Frades são
Cardeais e 101 são Arcebispos e Bispos. No decorrer de 2007 faleceram 301 Frades.
Os Frades menores estão presentes em 110 países, assim distribuídos: África e Oriente Médio: 1088 (+12); América Latina: 3609 (-117);
América Setentrional: 1616 (-16); Ásia-Oceania: 1301 (+29); Europa
ocidental: 4917 (-129); Europa oriental: 2499 (-5).
A Fraternidade universal estrutura-se em 103 Províncias, 7 Custódias
autonomas, 13 Custódias dependentes, 1 Federação, 19 Fundações,
14 Conferências de Ministros provinciais e 3 Uniões de Conferências
(Ásia/Oceania: FCAO; América Latina: UCLAF; Europa: UFME).
Os números não falam da qualidade de vida dos frades. Todavia,
contêm uma mensagem significativa.

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

O trabalho é graça, em primeiro lugar, porque é dom de Deus (cf Rb
5,1), «o qual diz e faz todo o bem» (Am 8,3). É graça porque nos
coloca em relação com os outros, sobretudo com os mais pobres. O
trabalho, sobretudo o manual e o mais humilde, é um dos melhores
sinais que os pobres podem perceber (e não apenas eles), entre os
quais vivemos e com os quais partilhamos a vida e a condição. Por
isso, devemos preferir aquele trabalho no qual brilha o testemunho
da vida franciscana, o aspecto da solidariedade e do serviço para
com os pobres. O trabalho é graça porque, além de permitir que não
sejamos peso para os outros, nos oferece «as coisas necessárias ao
corpo» (Rb 5,3) e evita que, no ócio, a língua ou o coração vaguem
entre coisas ilícitas. O trabalho é graça, enfim, porque nos faz colaboradores do Deus criador.
MF/FRATERNITAS

Hendrina Stenmans
Guiada pelo Espírito… apaixonada pelo anúncio do Evangelho!
ção à sua família, Hendrina aprendeu desde
muito cedo a esquecer-se de si mesma e a
ir ao encontro das necessidades dos outros.
Dedicava-se frequentemente a escutar todos
os que, na sua aldeia, iam ao seu encontro
com os seus problemas.
Hendrina vivia uma vida de grande proximidade com Deus, tendo sentido desde jovem
o desejo de entregar a sua vida como religiosa. No entanto, a responsabilidade pela sua
família e a situação política do país não lho
permitiam. Sofreu e esperou silenciosamente
enquanto ia dedicando a sua vida à família
e a todos os que dela necessitavam. Depois
de vários anos de paciente espera, Hendrina
tomou conhecimento da jovem congregação
fundada pelo Pe Arnaldo Janssen e pediu para
ser admitida como empregada da Casa Missionária de Steyl. Na sua carta referia: “Nada
mais desejo do que, com a graça de Deus,
tornar-me a última e sacrificar-me pela obra
da propagação da fé!”. Hendrina foi admitida
em Steyl em Fevereiro de 1884, iniciando o
trabalho de auxiliar de cozinha juntamente
com outras colegas.
Arnaldo sentia que Deus lhe pedia para fundar uma Congregação feminina, cujo objectivo primeiro era acompanhar o trabalho dos
Missionários do Verbo Divino nas “missões ad
gentes”, especialmente através do serviço e
presença junto das mulheres e crianças. Hendrina e as outras colegas (incluindo Helena
Stollenwerk, que mais tarde veio a ser nomeada co-fundadora juntamente com Hendrina), no entanto, esperaram pacientemente
durante vários anos para realizar o seu sonho
de serem irmãs missionárias. Este sonho começou a tornar-se realidade a 8 de Dezembro

de 1889, data da fundação das Missionárias
Servas do Espírito Santo. Não foi por acaso
que Hendrina escrevia mais tarde: “Procedam lentamente. A obra de Deus não pode
ser apressada!”
Em Março de 1894, dia da primeira profissão religiosa de 12 Irmãs, Hendrina recebeu
o nome de Irmã Josefa e comprometeu-se a
“nada procurar a não ser a vontade de Deus!”.
Pouco tempo após a fundação, deu-se início
à preparação intensiva de irmãs para as “missões ad gentes” através de cursos de línguas,
formação de professoras e outras actividades práticas. Apenas quatro anos decorridos
após a fundação, a Irmã Josefa foi nomeada
Superiora da nova Congregação, que nesta
altura começou a abrir as portas para retiros
com mulheres leigas.
A Congregação cresceu rapidamente: em
1895 foram enviadas as primeiras irmãs para
a Argentina; nos anos seguintes ao Togo, Papua, Nova Guiné, Estados Unidos e Brasil.
Hoje, as Irmãs Missionárias Servas do Espírito Santo estão presentes em 46 países dos
cinco continentes, sendo chamadas a viver e
alimentar uma experiência de intimidade com
Jesus, a partilhar a vida e a fé em comunidades internacionais e a ser presença da ternura e compaixão de Deus no mundo de hoje.
Em Portugal estamos em Casal de Cambra e
Odivelas.
A Madre Josefa faleceu a 20 de Maio de 1903,
vítima de doença grave, deixando para trás
uma vida marcada pela simplicidade, compaixão, oração constante, alegria, liberdade
interior, espírito de discernimento e um grande amor ao Espírito Santo. Este amor ficou

evidente nas suas últimas palavras às Irmãs:
“A respiração de uma Serva do Espírito Santo
deve ser : “Vem, Espírito Santo”.
Unidas à Igreja universal e ao povo a quem
servimos nos cinco continentes, queremos
celebrar a acção da graça de Deus na vida
da nossa Madre Josefa. Ela, cujo sonho de
ser enviada às “missões ad gentes” nunca se
realizou e que sempre procurou ser a mais
pequena entre todas as irmãs, será reconhecida publicamente pelo seu exemplo de fidelidade ao projecto de Deus e pela sua dedicação total à proclamação do Evangelho. A
celebração da beatificação da Madre Josefa
será no dia 29 de Junho de 2008, em Tegelen,
na Holanda.
Pe. José Antunes
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Os Franciscanos Seculares vivem uma Esperança firme
A esperança cristã
Qual é a fonte da esperança cristã ?
Num tempo em que somos frequentemente
confrontados com o mal e diante dele, igualmente, somos chamados a encontrar razões
de esperança, como homens e mulheres que
põem a sua confiança no Deus da Bíblia, temos mais que o dever de justificar a nossa esperança face àqueles que nos pedem contas
(Cf. 1Ped 3,15). A eles devemos saciar mostrando o que a esperança da nossa fé contém
de específico, para podermos viver.
Ora, se mesmo, por definição, a esperança
visa o futuro, na Bíblia vemos que ela se enraíza no hoje de Deus. A fonte da esperança
está em Deus que não pode senão amar e
que nos procura sem nunca nos deixar.
Nas Escrituras hebraicas, esta Fonte misteriosa da vida, que nós chamamos Deus,
dá-se a conhecer porque Ele chama os homens a entrar numa relação com Ele: Ele
estabelece uma aliança com eles. A Bíblia
define as características do Deus da aliança
através de duas palavras: hesed e emet (Cf.
Ex.34,6; Sal.25,10; 40,11-12; 85,11). Em geral, nós traduzimos estes dois vocábulos por
amor e fidelidade. Eles dizem-nos, à partida,
que Deus é bondoso e cuidadoso para com
aqueles que são seus e, em segundo lugar,
que Deus jamais abandonará aqueles que
chamou à comunhão com Ele. Eis a fonte da
esperança bíblica: o próprio Deus.
Também S. Francisco de Assis nos mostra
que a sua esperança radica em Deus: Ele é a
nossa esperança, como no-lo refere o Santo
Patriarca nos”Louvores a Deus” (Cf. LD 6), e
somente n’Ele o homem constrói a sua atitude existencial de esperança (Cf. OP 6,15;
12,1.4).
Se Deus é bom e se Ele nunca muda a sua
atitude nem nos deixa, então quaisquer que
sejam as dificuldades – se o mundo tal como
nós o vemos está tão longe da justiça, da paz,
da solidariedade e da compaixão – para nós,
crentes, esta não é uma situação definitiva.
Na nossa fé em Deus, como crentes, pomos
a nossa esperança num mundo segundo a
vontade de Deus ou, melhor dito, segundo o
seu amor.
Na Bíblia esta esperança é frequentemente
expressa pela noção de promessa. Quando
Deus entra em relação com a humanidade,
esta relação vai a par em geral com a promessa de uma vida maior. Esta começa já
com a história de Abraão : Eu te abençoarei
- diz Deus a Abraão. E por intermédio de ti
abençoarei todas a famílias da terra (Cf.
Gen.12,2-3).
Uma promessa é uma realidade dinâmica que
abre possibilidades novas na vida humana.
Esta promessa olha para o futuro, mas ela
enraíza-se na relação com Deus que me fala
aqui e agora, que me chama a realizar coisas concretas na minha vida. As sementes do
futuro encontram-se numa relação presente
com Deus.
Este enraizamento no presente torna-se ain-

da mais forte com a vinda de Jesus Cristo.
N’Ele, diz S. Paulo, todas as promessas de
Deus são já uma realidade (Cf. 2Cor. 1,20).
Claro que esta vinda não se refere unicamente a um homem que viveu na Palestina há
2000 anos. Para os cristãos, Jesus é o Ressuscitado que está connosco no nosso hoje:
«Eu estou convosco todos os dias, até ao fim
dos tempos» (Mt. 28,20).

para nos sentarmos e esperarmos passivamente que ela se realize, como por magia.
Antes de falar a Abraão de uma vida de plenitude que Deus lhe oferece, Deus diz-lhe :
«Deixa o teu país e a tua casa e parte para
o país que eu te farei ver» (Gen.12,1). Para
entrar na promessa de Deus, Abraão é chamado a fazer da sua vida uma peregrinação,
a viver um novo começo.

Um outro texto de S. Paulo é ainda mais explícito: «A esperança não engana, porque o
amor de Deus foi difundido nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado»
(Rom. 5,5). Longe de ser um simples desejo
para o futuro sem garantia de realização, a
esperança cristã é a presença do amor divino
em pessoa, o Espírito Santo, corrente de vida
que nos transporta para o oceano da comunhão em plenitude.

Da mesma forma, a boa nova da ressurreição não é uma maneira de nos libertarmos
das nossas funções terrenas, mas um chamamento a pormo-nos a caminho: “Gente da
Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu…
?”. “Ide pelo mundo inteiro proclamar o Evangelho a todas as criaturas…”. “Vós sereis minhas testemunhas… até aos confins da terra”
(Cf. Act.1,11; Mc. 16,15 ; Act. 1,8).

Como viver da esperança cristã?
A esperança bíblica e cristã não significa uma
vida nas nuvens, ou o sonho de um mundo
melhor. Ela não é uma simples projecção daquilo que nós quereríamos ser ou fazer. Ela
leva-nos a ver as sementes deste mundo
novo já presentes hoje, por causa da identidade do nosso Deus, por causa da vida, morte e
ressurreição de Jesus Cristo. Esta esperança
é sobretudo uma fonte de energia para viver
de outra forma, para não seguirmos os valores de uma sociedade fundada no desejo da
possessão e da competição.
A esperança cristã é uma virtude
(virtus=força=dinamismo) e não é uma simples atitude de espera. Na língua francesa
encontramos dois vocábulos que podem ajudar-nos a compreender melhor a esperança
cristã: espoir e esperance. Espoir é a atitude
de espera que se fundamenta numa esperança, mas com suportes de materialidade;
Esperance é a atitude de espera que se fundamenta numa esperança virtuosa e que por
isso nos impele para a acção, mesmo que o
horizonte que se nos apresenta não tenha suportes físicos ou materiais que nos sirvam de
incentivo. Quanto os suportes visíveis podem
ser uma ilusão para nós! Vejamos o exemplo
do que sucedeu entre Abraão e Lot. Ambos
pertenciam à mesma família, ambos se dedicavam à pastorícia. No entanto, sucederam
desavenças entre os pastores de um e outro.
Abraão convocou Lot e fê-lo ver que, sendo
familiares e irmãos, não valia a pena continuar com estes conflitos. Abraão sobe à colina
e apresenta a Lot toda uma região e diz-lhe:
«Separemo-nos. Se fores para a esquerda,
irei para direita; se fores para a direita, irei
para a esquerda» (Gen. 13,9). Lot, depois de
ter observado e visto todo o vale do Jordão
que era inteiramente regado, fez a sua opção
dirigindo-se para oriente, enquanto Abraão
ficou com a parte deserta do lado ocidental.
Todavia, Abraão não desesperou, pois sabia
que o Senhor é fiel à sua aliança e lhe havia
prometido uma descendência grande como o
pó da terra. Quanto a Lot, deixou-se levar pela
ilusão do facilitismo e depois veio a descobrir
que a terra aprazível que tinha escolhido continha dentro de si as cidades de Gomorra e
Sodoma, que o levariam à ruína completa.
Na Bíblia, a promessa divina não nos pede

Sob o impulso do Espírito de Cristo, os crentes vivem uma solidariedade profunda com a
humanidade, tendo as suas raízes em Deus.
Escrevendo aos Romanos, S. Paulo evoca
os sofrimentos da criação em expectativa,
comparando-os às dores de parto. Depois
ele continua: «Também todos nós, que possuímos as primícias do Espírito, gememos
interiormente» (Cf. Rom. 8, 18-23). A nossa
fé não nos coloca num estado privilegiado,
fora do mundo, nós gememos com o mundo,
partilhando a sua dor, mas nós vivemos esta
situação na esperança, sabendo que, em
Cristo, as trevas passam e já resplandece a
verdadeira luz (Cf. 1Jo. 2,8).
Esperar é então desde já descobrir nas profundezas do nosso dia a dia uma Via que se

inicia já e que ninguém pode parar. É também
acolher esta Via por um sim que envolva todo
o nosso ser. Lançando-nos nesta Via, nós somos convidados a ser, aqui e agora, no meio
das mais diferentes ocorrências da nossa
existência em sociedade, sinais de um outro futuro, sementes de um mundo renovado
que, a seu tempo, trarão o seu fruto.
Para os primeiros cristãos, o sinal mais claro
deste mundo novo era a existência de comunidades compostas de gentes de origens e
línguas diversas. Por causa de Cristo, estas
pequenas comunidades surgiam por toda a
parte do mundo mediterrânico. Ultrapassando divisões de todos os géneros, que eles tinham, estes homens e mulheres viviam como
irmãos e irmãs, como uma família de Deus,
rezando conjuntamente e partilhando os seus
bens segundo as necessidades de cada um
(Cf. Act. 2,42-47). Eles esforçavam-se por ter
um mesmo amor, uma só alma, um só sentir
(Cf. Fil. 2,2). Assim eles brilhavam no mundo como lares de luz (Cf. Fil. 2,15). Desde os
seus começos a esperança cristã acendeu
um fogo sobre a terra.
Os Franciscanos Seculares, na sua experiência de Fraternidade e mergulhados no
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo,
são chamados a dar o seu sim à esperança
e à alegria de viver, oferecendo um contributo
para debelar as múltiplas angústias e o pessimismo, preparando um futuro melhor (Cf. R
19; CC.GG. 26,1).
Pe. Paulo Ferreira OFM

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

Caros leitores e amigos.
Regressado da minha viagem a Moçambique e África do Sul, a todos saúdo com votos de Paz e Bem.
Em Pretória encontrei-me com o Senhor Manuel da Cal, numa cerimónia familiar em louvor a Nossa Senhora de Fátima. Na sua Quinta (farma) construiu
ele um nicho a Nossa Senhora, com uma imagem ida de Portugal, tendo o Senhor Arcebispo de Pretória, Dom Jorge, presidido à cerimónia da bênção,
juntamente com um grupo de amigos.
Para Moçambique levei ofertas que anteriormente tinha recebido, cujo destino eram os pobres e crianças. Foram 3 mil dólares americanos e 1.500 euros,
que foram distribuídos por algumas missões. Também foi socorrido um jovem casal (Domingos Luís Conde), que vivia em condições muito precárias.
Foram colocadas chapas de zinco para cobrir a pequena casa e a verba ainda chegou para as portas e janelas. Do montante que levei, gastaram-se 500
dólares. No próximo Jornal daremos mais informações, ilustradas com fotos.
Foram também distribuídos 3.000 euros de intenções de missas para serem celebradas pelos missionários, que muito agradeceram, pois que por lá há
muita falta de intenções.
Como sempre, terminamos com a intenção missionária proposta para este mês: «Para que o Congresso Eucarístico Internacional de Quebec, no Canadá,
ajude a compreender sempre mais que a Eucaristia é o coração da Igreja e a fonte da evangelização»
Frei Vítor Rafael, OFM

