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Encontro Missionário em Leiria
rumaram à Igreja do Convento para a celebração da
Eucaristia. O Pe. Provincial,
no início da Missa, dirigiu
aos presentes uma calorosa
saudação de agradecimento
pelo trabalho realizado pelos
benfeitores em prol das missões. Presidiu à Eucaristia o
Frei Vítor Rafael, Procurador
Nacional da UMF, que na sua
partilha referiu a necessidade
de valorizar o trabalho de animação missionária na região,
continuando a dar cumprimento ao
mandato
missionário
do Senhor
Jesus.
Participantes durante o tempo de conferências

Como foi anunciado pelo
«Missões
Franciscanas»,
celebrou-se no Convento de
São Francisco, em Leiria, no
passado dia 8 de Junho, a
“Festa das Missões”.
Acorreu um grande número
de Zeladores e Zeladoras.
Também participaram neste

Encontro/Festa alguns associados, benfeitores e amigos
das missões, o que elevou
o número dos participantes
para mais de 80.
Por volta das 10 horas começaram a chegar os participantes e pelas 10,30 houve
um momento missionário de

informação e esclarecimento
sobre o trabalho missionário
apoiado directamente pela
União Missionária Franciscana. De seguida projectou-se
um vídeo sobre actividades
missionárias promovidas pelos Franciscanos.
Já perto das 12 horas todos

Pelas
13
horas deuse
início
ao almoço
fraterno,
seguido da
bela actuação
do
Rancho
Folclórico
dos Parcei-

Celebração na parte da manhã

ros, especialmente convidado para abrilhantar a nossa

Momento de actuação
do Rancho Foclórico dos Parceiro

Festa durante a tarde.
Todos os presentes mostravam satisfação por este
acontecimento e muitos disseram «até para o ano, se
Deus quiser»!
Resta-nos deixar um profundo agradecimento a todos
os participantes e aos que
colaboraram na organização
deste Encontro Missionário.
Santo António, Padroeiro
Universal da UMF, interceda
por vós junto de Deus. Paz e
Bem!
MF

Profissão Solene na Ordem dos Frades Menores
Frei Pedro Nuno Mendes dos Santos
No passado dia 31 de Maio, pelas 18.00 h., na
Igreja do Convento de S. Francisco, em Leiria,
Frei Pedro Nuno Mendes dos Santos fez a sua
Profissão Solene de votos perpétuos na Província dos Santos Mártires de Marrocos de Portugal,
da Ordem dos Frades Menores.
É sempre com muita alegria e satisfação que
anunciamos a Profissão Solene de um dos nossos Irmãos. Sendo este nosso Irmão fruto de um
caminho percorrido em dez anos de formação
cristã, humana e franciscana, a alegria torna-se
sinal de “missão cumprida”.

do pré-seminário franciscano, iniciando assim a
sua caminhada de descoberta vocacional.
No dia 24 de Setembro de 1994, em função de
um aprofundamento da sua vocação, dá entrada no Seminário Médio Franciscano, em Leiria,
onde integra o grupo dos seminaristas franciscanos. Porém, no ano de 1997, devido a uma reestruturação das etapas de formação franciscana,
que levou ao encerramento do Seminário Médio
Franciscano, continua a sua caminhada neste
mesmo Convento.

Em função de reestruturação das etapas formativas, transita, em conjunto com mais dois professos temporários, para a Fraternidade franciscana
de S. José, situada em campo de Ourique, tendo
como formadores o frei José Quintã (Mestre) e
o frei Fernando Carmo Ribeiro (Vice-Mestre), no
triénio 2004/07.

Confiante, com as suas mãos nas mãos do Superior Provincial, os votos de obediência, pobreza e
castidade foram as ofertas com que Frei Pedro
Santos se entregou à Ordem e à Igreja.

Sendo o último de quatro irmãos, dá os primeiros passos na sua formação humana e cristã. No
âmbito da sua iniciação cristã, no dia 18 de Junho
de 1987 recebe a primeira comunhão e no dia 29
de Setembro de 1991 faz a profissão de fé na
Igreja Paroquial de Vila de Rei (sendo pároco o
Pe. Manuel Lopes).
No ano de 1993 entra em contacto com a equipa

No dia 10 de Setembro de 2000, na mesma Fraternidade, faz a sua Primeira Profissão (por um
ano) nas mãos do Ministro Provincial de então,
Frei José Pereira das Neves, em conjunto com
mais dois jovens (frei Nicolás e frei Silvestre).
Entre os anos 2000 e 2004 integra o grupo de estudantes na Fraternidade da Imaculada Conceição (Luz-Lisboa), tendo como formadores o frei
Fernando Mota (Mestre) e o frei Jorge Marques
(Vice-Mestre) .

Frei Pedro Nuno dos Santos cedo rumou a Leiria,
ao então Seminário Franciscano, e desde logo foi
aprofundando a sua convicção de seguir a Cristo,
deixando germinar no seu coração aquele Amor
que outrora seduziu Francisco de Assis. De tal
forma se deixou seduzir que proferiu publicamente o seu sim incondicional a Deus e aos Irmãos,
segundo o carisma de São Francisco de Assis.

Alguns dados da sua vida:
No dia 04 de Agosto de 1979 o frei Pedro Nuno
Mendes dos Santos, filho de José Rodrigues dos
Santos e de Maria Vicente Mendes Santos, nasce no seio de uma família tradicionalmente cristã
e no dia 09 de Setembro de 1979 é baptizado na
Igreja Paroquial de Vila de Rei.

No dia 04 de Setembro de 1999, na celebração
de Vésperas, é-lhe investido o hábito franciscano,
dando assim início ao Noviciado na Fraternidade
de Santo António, em Varatojo (Torres Vedras),
tendo como formadores o frei José Maria de Faria
(Mestre) e o frei David Azevedo (Vice-Mestre).

Entre 2001 e 2006 conclui os seus estudos teológicos na Universidade Católica Portuguesa.

No dia 18 de Maio de 1997 recebe o sacramento da confirmação na Sé de Leiria pelo Bispo da
Diocese, D. Serafim Ferreira e Silva.
No dia 19 de Setembro 1998 entra no Convento
de S. Boaventura em Montariol (Braga), onde inicia o aspirantado, em conjunto com sete jovens,
tendo como formadores o frei José Pinto (Mestre)
e o frei Simões Alfaiate (Vice-Mestre).
No dia 02 de Fevereiro de 1999, na mesma fraternidade, é admitido ao Postulantado, em conjunto com seis jovens.

No primeiro semestre do ano de 2007 frequenta
a Escuela Superior de Estudios Franciscanos, na
fraternidade capuchinha do Cristo d’El Pardo, em
Madrid, a fim de melhor aprofundar a espiritualidade franciscana.
Regressado de Madrid, e em sequência das
deliberações do Capítulo Provincial Electivo de
2007, passa a permanecer na Fraternidade de
Leiria, onde fará parte da Fraternidade de Acolhimento Juvenil Vocacional, onde terminou com
êxito a tese final do Curso Teológico.
Frei Pedro, porque recebeu a graça do Senhor
de seguir mais de perto o Evangelho e os passos
de Jesus Cristo, consagrou-se definitivamente a
Deus na fraternidade franciscana.

GUINÉ-BISSAU
Antes da sua Profissão Solene,
Frei Pedro Santos desloca-se á
Guiné–Bissau, onde faz a sua
preparação espiritual para o “sim”
definitivo na Ordem dos Frades
Menores

Página 4

ZELADORA DA UMF
Na sua colaboração mensal,
Frei José Dias de Lima descreve o testemunho de uma
zeladora da UMF, que afirma
ter sido uma bênção na sua
vida trabalhar para as Missões
Franciscanas
Página 5

TRABALHO MISSIONÁRIO
Frei Jorge Bender, OFM, partilha connosco o seu trabalho
missionário em Moçambique,
ao serviço dos irmãos em formação inicial, bem como o seu
percurso vocacional
Página 7
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EDITORIAL
Nesta altura do ano, em que muitos Leigos
se preparam para partir rumo a terras de missão, queremos estar em sintonia com todos
os que vão dar parte da sua vida ao serviço
da missão ad gentes.
A missão é de todos nós e a todos é pedido
que trabalhem para a missão espiritual da
Igreja. O Papa João Paulo II recordava no nº
71 da Encíclica «Missão do Redentor» que
a participação dos leigos na expansão da fé
é clara desde o início do Cristianismo, tanto
a nível individual como familiar, e da inteira
responsabilidade da comunidade. Movidos
pelo ardor missionário, os leigos partem em
todas as direcções e regiões do mundo. São
chamados para serem enviados. São missionários por chamamento - vocação.
O trabalho missionário franciscano tem como
lema receber, partilhar e por fim restituir a
Deus, onde o amor é o início, o meio e o fim
de toda a actividade missionária.
Neste mundo, por vezes tão “difícil” para escutar a palavra de Deus, perguntamos qual
o futuro das Missões Franciscanas. Não teremos outras expectativas que não seja uma
resposta positiva de jovens generosos para
com a missão. Os que assim procederem
«encontrarão à sua frente uma vida fascinante e conhecerão a alegria profunda de
anunciar a “Boa Nova” aos irmãos e irmãs
que orientarão pelo caminho da salvação»
(Missão do Redentor, 80).
Nos horizontes da missão, são apresentados
novos caminhos para todos os missionários
franciscanos. No mundo ocidental aparecem
já necessidades de missionação ad gentes.
As cidades apresentam um índice cada vez
maior de pessoas que não são baptizadas e
até pedem para anular o seu baptismo. São
necessários missionários nas grandes metrópoles e nos territórios empobrecidos. A
missão tem que ser uma realidade entre os
marginalizados e refugiados.
Cientes destas necessidades, acompanhamos com alegria os Leigos que partem nesta
altura cheios de entusiasmo e desejamoslhes muitos sucessos em favor da Igreja Missionária. De facto, a missão por excelência e
que dinamiza toda a actividade é a missão ad
gentes, no seu sentido de partir, na sua reciprocidade de dar e receber, de ir e voltar.
Queremos ainda dizer que apenas podemos
dar aquilo que recebemos. Distribuímos aos
pobres o que os mais dotados de bens materiais colocam à disposição. Assim, neste momento, desejamos agradecer a todos quantos, com sacrifício, contribuem para a obra
missionária da Igreja através dos Missionários Franciscanos.
Paz e Bem!

“Missão hoje: o lugar dos leigos”
Chegado o momento de partir deste mundo para o Pai,
Jesus confiou aos Apóstolos, e neles a toda a Igreja, a
missão de anunciar o Seu Evangelho a toda a gente, sem
qualquer limite de tempo ou de lugar: “Ide por todo o mundo, anunciai a Boa Nova a toda a criatura…” (Mc 16,15).
Desde então compete à Igreja, a todo o Povo de Deus,
com particular responsabilidade para os Apóstolos e seus
sucessores, como fundamentos e alicerces da fé, dar continuidade à obra iniciada por Jesus de transformar este
mundo dos homens em Reino de Deus! Hoje, como naquele contexto da Ascensão de Jesus, todos os membros
do Povo de Deus continuam a ouvir a mesma palavra de
ordem:”Ide por todo o mundo, anunciai a Boa Nova a toda
a criatura… Quem acreditar e for baptizado será salvo”.
Neste nosso tempo, as circunstâncias e as realidades da
vida das pessoas são muito diferentes de então, mas a
missão é a mesma. Surgiram novas exigências e novos
desafios, mas é preciso ir e anunciar o Evangelho, procurando pedagogias e formas adequadas de resposta aos
problemas dos homens e mulheres de hoje, para que possam encontrar na mensagem evangélica e na experiência de fé a
alegria e a felicidade da própria salvação!
Só o anúncio da Palavra, acompanhado do testemunho de quem
sente a sua vida iluminada por dentro, com sentido e horizontes
de eternidade – só esse anúncio convencerá, estimulará a abertura franca do coração e favorecerá o acolhimento feliz do Evangelho. Será, então, boa nova interpeladora do encontro pessoal
com Cristo Salvador, na comunidade dos crentes, Povo de Deus,
a Igreja.
A missão é clara, em qualquer tempo e lugar, hoje e aqui! “Enviados” são todos os membros do Povo de Deus… É urgente que todos o reconheçam e o sintam, que todos assumam os seus compromissos de apóstolos, cada um de acordo com a sua condição
eclesial: os ministros ordenados (Bispos, Presbíteros e Diáconos)
no serviço da Palavra e dos Sacramentos, nos respectivos ministérios, e os leigos na sua condição de baptizados, cuja vida tem
uma especial referência às realidades temporais. São membros
da comunidade cristã, chamados a viver a sua fé e a implantar
os valores do Reino de Deus na família e na sociedade, nos domínios da cultura, da educação, da saúde, da economia, do amor
e da vida! Anunciar e denunciar, viver e testemunhar a fé nestes
campos, é missão e tarefa própria dos leigos.

Em todos é preciso aliar uma espiritualidade autêntica, tendo até
em atenção carismas diferenciados, com a presença cristã activa
no meio do mundo, como é próprio da condição laical.
O compromisso no mundo não impede a participação dos leigos
na actividade interna da Igreja, nem esta pode justificar, como
muitas vezes acontece, a falta de intervenção social, segundo os
princípios evangélicos, que a Doutrina Social da Igreja recorda e
sintetiza.
Ser leigo na Igreja e no Mundo é testemunhar a vida cristã pessoal e assumir a missão apostólica, em corresponsabilidade eclesial. Por direito próprio, como membro do Povo de Deus, e não
por simples conveniência, como forma de suprir ou minorar a falta
de sacerdotes.
O que se pede aos leigos, hoje, é participação e corresponsabilidade, colaborando na reflexão, programação e acção pastoral; e
dando o testemunho de uma vida de fé assumida, dentro e fora
dos espaços especificamente eclesiais.
Os leigos têm o seu lugar próprio, na missão da Igreja. Que se
preparem para o assumir e o procurem assumir, seja fácil ou com
maior dificuldade. É preciso saborear e testemunhar a alegria da
fé num mundo difícil, como é o nosso!
† António José Cavaco Carrilho,
Bispo do Funchal e Presidente
da Comissão Episcopal do Laicado
e Família

Ser apóstolo é exigência do Baptismo e manifestação de compromisso eclesial. Individualmente e em grupo de apostolado organizado: grupos informais, associações, movimentos e obras laicais.

Povoação, 5 Junho 2008
Caro Senhor:
Tenho conhecimento que já há fome,
pelo menos de pão, e sei que a crise se
está a agravar, com cada vez mais as
dificuldades para os pobres. Por cá já
se sentem as consequências desta crise
e os pobres é que sofrem mais porque
os mais ricos não se preocupam, pois
têm o pão e tudo o mais que o dinheiro
lhes pode dar.

Eu sou pobre, mas sou rica de boa vontade e, pensando no próximo que ainda
tem menos que eu, e que precisa de
pelo menos o “pão de cada dia”, envio
este donativo em louvor de Santo António. Mesmo que dê só para uma pessoa
não passar fome um dia, já é bom. Se
todos fizessem de igual forma, penso
que iria deixar de haver falta de pão à
mesa de todos os que precisam.
Sem mais, os meus melhores cumprimentos para o Frei Vítor Rafael e que
Deus o ajude. Paz e Bem.

Roanne, 04-06-2008
Hoje recebi a sua estimada carta e nela
li que Santo António pede o pão para os
pobres e para ajudar as Missões. Aqui
lhe envio a minha oferta, com um muito
obrigado por me ter enviado a linda imagem de Santo António com a respectiva
relíquia. Gostei imenso.
Feliz aniversário das Festas de Santo
António.

Sou eu que respeitosamente vos desejo
as maiores felicidades nesta Campanha
em louvor de Santo António.

Desta maneira me despeço, informando
que regularmente cá recebo o Jornal, de
que gosto muito. Tendo embora pouco
tempo para ler, vejo que Santo António
nos protege nos momentos difíceis da
vida. Paz e Bem

Odete Medeiros

Maria Amélia de Barros Duarte
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vertiu: o escapulário “é penhor e sinal da protecção de Deus,
mas quem o usar não julgue que pode conseguir a vida eterna
abandonando-se à indolência e à preguiça espiritual”.

LITURGIA E VIDA
Este mês fornece-nos um leque muito grande de exemplos
que nos podem ajudar no aprofundamento da nossa espiritualidade missionária.
Começamos por S. Tomé, o Apóstolo abundantemente referenciado no Evangelho segundo S. João. Estamos habituados a ver nele apenas aquele céptico que não quer crer sem
ver. Celebramo-lo no dia 3. De histórico sobre ele, aliás como
sobre quase todos os Apóstolos, nada sabemos do que fez,
onde evangelizou e onde morreu. A tradição atribui-lhe actividade evangelizadora em terras a oriente da Palestina, levando a Boa Nova até à Índia.

“Porque Me viste, acreditaste” - S. Tomé

evangelizou e civilizou a Europa, ensinando-a a rezar e a trabalhar: “Ora et labora”.
Dois sacerdotes franciscanos martirizados pelos anglicanos
são lembrados no dia 12: S. João Jones (+ 1598) e S. João
Wall (+ 1699). A razão do seu martírio foi a sua fé, a sua fidelidade ao Papa, o apostolado clandestino que exerciam com
zelo e o seu amor aos católicos privados de assistência
religiosa. Canonizados pelo
Papa Paulo VI em 1970.

Temos ainda S. Lourenço de Bríndise, no dia 21: franciscano capuchinho, grande pregador, sobretudo na Itália e na
Alemanha, diplomata ao serviço do Papa, veio a falecer nos
arredores de Lisboa, em 1619, precisamente quando desempenhava uma missão diplomática papal junto de Filipe II (III
de Espanha).
Duas simpáticas irmãs, acolhedoras e hospitaleiras, celebramos nos dias 22 e 29: Santa Maria Madalena e Santa Marta.
Elas simbolizam a oração-contemplação e a oração-trabalho.
Duas faces de uma mesma moeda: o amor.
Dia 23 veneramos Santa Brígida, natural da Suécia. Viveu de
1303 a 1373 e foi professa na Ordem Terceira Franciscana.
Mãe de oito filhos, uma das quais canonizada como ela: Santa Catarina da Suécia. Asceta e mística, deixou-nos algumas
obras de grande valor neste campo da Teologia.

No dia 14 comemoramos o
grande missionário franciscano da América do Sul, S.
Francisco Solano. Ido de
Espanha, desembarcou no
Panamá e depois foi evangelizando para o sul, tendo
chegado ao Peru, norte da
Argentina, Paraguai e Chile. Para melhor anunciar o
Evangelho aprendeu as línguas indígenas e servia-se
muito da música.
S. Francisco Solano
S. Boaventura (1221-1274)
é festejado no dia 15. Foi
Superior Geral da Ordem Franciscana durante 17 anos. Santo e sábio, professor na Universidade de Paris, místico admirável, biógrafo de S. Francisco, autor de muitos tratados de
teologia. Do Papa recebeu o encargo de preparar as questões
teológicas e disciplinares que haviam de ser discutidas no 2º
Concílio de Lyon, durante o qual faleceu.

No dia 4 celebramos a nossa Rainha Santa. Isabel de Aragão, Isabel de Portugal, Irmã Terceira Franciscana, grande
evangelizadora da paz. Para a paz viveu e pela paz morreu
em 1336.

S. Tiago tem a sua festa
no dia 25. É chamado “o
Maior”, para se distinguir do
outro Apóstolo Tiago. Irmão
de S. João Evangelista. A
sua pregação em Espanha, bem como, sobretudo, a autenticidade do seu
túmulo em Compostela, é
um problema histórico que
parece insolúvel. O que sabemos é que ele era filho
de Zebedeu, “irmão do Senhor”, o primeiro Apóstolo a
testemunhar com o sangue
a sua fé, às mãos de Herodes Agripa I.
Não deixamos no esquecimento os nossos “avós”:
Santa Ana e S. Joaquim.
Não sabemos como se chamavam os pais de Nossa
Senhora. Mas veneramos
no dia 26 esses pais (que
os teve), e não os seus nomes.

Santa Maria Goretti, a “missionária” da pureza, comemoramola no dia 6. Nascida em 1890, deu a vida pela conservação da
sua pureza em 1902. O maior fruto conhecido do seu martírio
foi a conversão do assassino. Dizia ele: “Ainda trago impressas no coração as suas palavras de repreensão e perdão.
Rezou por mim, intercedeu por mim”.

S.Tiago, “O Maior”

No dia 8 lembramos um grupo de vinte e nove mártires da
China. Oito franciscanos, entre eles três bispos (Gregório
Grassi, Francisco Fogolla e António Fantosati), sete Franciscanas Missionárias de Maria, seis seminaristas e oito empregados nos trabalhos da Missão. Estes últimos catorze eram
chineses. Vítimas de uma perseguição sangrenta que em dois
meses fez uns vinte mil mártires. Destes, 2.418 eram cristãos
dos Vicariatos Apostólicos confiados aos Franciscanos. A beatificação daqueles 29 foi em 1946.

E no dia 31 terminamos com S. Inácio de Loiola, fundador
da Companhia de Jesus. Soldado valoroso ao serviço do rei,
mostrou toda a sua valentia e ardor ao serviço do “Rei dos
reis”. Ferido em batalha, não tendo livros de cavalaria, que
adorava, para ler durante a convalescença, entregou-se à leitura da vida dos santos. A graça de Deus foi-o trabalhando.
Dizem que a sua confissão geral durou três dias... Derrotado
em batalha terrena, no campo espiritual não perdeu nenhuma
guerra, pelo contrário, alcançou estrondosa vitória.

Outros Mártires comemoramos no dia 9. Os chamados Mártires de Gorcum (Holanda): S. Nicolau Pick e companheiros.
Onze franciscanos, um dominicano, dois premonstratenses
e quatro sacerdotes seculares. Martirizados pelos calvinistas
por não quererem negar a presença eucarística de Jesus,
nem o primado do Papa sobre toda a Igreja. Foi em 1572.

Frei Marques Novo

No dia 11 celebramos um dos Patronos da Europa, S. Bento,
que viveu nos séculos V e VI. Por meio dos seus monges ele

Pintura de São Boaventura

Nesta caminhada temos, no dia 16, um dos títulos sob os
quais a Virgem Maria é mais venerada pelo povo cristão:
Nossa Senhora do Carmo. A devoção a Nossa Senhora, por
meio do seu escapulário, infelizmente é encarada por muitas
pessoas com um misto de automatismo e facilitismo, quando
devia ser um motivo de responsabilização. O Papa Pio XII ad-

RETIRO ANUAL DA
UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA
21 a 25 de Agosto de 2008
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), de 21 a 25 de Agosto.
Terá início na Quinta–feira (dia 21) à tarde e termina com o almoço de Segunda-feira (dia 25), englobando as quatro diárias. Embora o Santuário tivesse procedido a um ligeiro aumento das diárias, a UMF vai manter os preços do ano passado, confiando que no
final as receitas cubram as despesas.
INSCRIÇÕES
ZELADORES : 10,00 Euros; NÃO ZELADORES : 15,00 Euros
ALOJAMENTO
QUARTO INDIVIDUAL : 115,00 Euros ; QUARTO DUPLO : 105,00 Euros
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
PROCURADORIA NACIONAL DA U.M.F.
Rua dos Martires, 1 Apartado 1021 – 2401-801 LEIRIA
Tel: 244839904/6 – Fax: 244839905
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Em Missão
na Guiné-Bissau
No âmbito da preparação da minha consagração ao Senhor, com a Profissão Solene
na Ordem dos Frades Menores, foi-me proposta a realização do «Retiro Espiritual»
nas missões na Guiné-Bissau.
Inserido numa fraternidade concreta (Missão Católica de Cumura), pude compreender, na vivência quotidiana, a exigência
de uma fraternidade franciscana dever ser
contemplativa em missão. Na realidade, se
toda a dinâmica missionária, seja ela de
cariz unicamente evangélico ou inserida
no âmbito de uma intervenção social, não
tem por alicerce um espírito de oração e
de contemplação fraterna, corre o risco de
perder a sua identidade franciscana e ficar
reduzida a uma Organização Não-Governamental.

NA HORA DA PROVAÇÃO!

mente um mês, os irmãos da Custódia
«São Francisco de Assis» possibilitaramme uma inserção nas realidades em que
diariamente empenham toda a sua energia: desde o campo da saúde às catequeses nas comunidades cristãs emergentes,
passando pelo trabalho agrícola (nomeadamente na apanha do cajú), pude aperceber-me de quão vasto é o trabalho com que
os missionários se defrontam diariamente.
Durante os fins-de-semana, em Bissau, em
conjunto com o Frei João Dias Vicente, Custódio e professo da Província Franciscana
de Portugal, reflectíamos acerca dos votos
e da perene consagração que me preparo
para fazer. Cada uma das reflexões era depois interiorizada pessoalmente, durante a
semana, pela oração, individual e comunitária, pelo trabalho com os
irmãos e pelo
silêncio.

Creio
que
este tempo de
vida em missão, por mais
pequeno que
tenha
sido,
em que estive retirado do
meu ambiente
quotidiano, foi tempo
propício para
parar e rezar
a opção que
solenemente
vou professar.
Frei Pedro com jovens da Guiné
Confirmou
também um
Na partilha da vida diária da Fraternidade, desejo de longa data: dedicar uma parte
fui-me apercebendo do quão difícil é anun- da minha vida à missão. E ajudou-me, pelo
ciar Cristo, quando existem necessidades contacto directo com as pessoas da Guiprimárias a suprir (alimentação, saúde e né, a dar mais importância aos valores do
ensino), e muitas das vezes me vinha à acolhimento e da família, valores esses tão
memória o velho adágio: «como se pode presentes nessa cultura.
evangelizar a estômagos vazios?».
Sabendo que a minha estadia duraria so-

Frei Pedro Santos, OFM

B O L S A S
A

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 t e r e m os hipóteses de observar
o c r e s c i m e n t o de comunidades cristãs.
E s tá n a s n o s 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

Nos tempos em que fazia parte da comunidade
de Lamego, eu vestia os calções, a camisola e
as sapatilhas, para participar nos treinos, com
as camadas mais jovens do Grupo desportivo
“Craks Clube de Lamego”. Criar empatia entre
um padre, que se manifestava disponível para
aconselhar, orientar e dar o sentido de uma Igreja que partilha das alegrias da juventude, dentro
das normas do respeito e da sã convivência, era
o objectivo que se impunha e me levava a sair
do Convento de calções, correndo rua fora até
ao campo, com o espanto dos meus irmãos de
então, o Frei Arlindo Gonçalves e o padre Manuel Rocha da Luz, que ficavam confundidos
com um Superior que tinha tanto de estranho
como de pouco juízo. No fim dos jogos, presenteava-os com qualquer coisa doce, mas um dia
decidi levar umas pagelas da UMF e, quando
cheguei a um dos adolescentes, com os seus
catorze anos, este disse-me:
- “Lima, eu faço colecção de santinhos!”. No
próximo treino, levei-lhe uma mão cheia deles,
todos diferentes, mas este gesto foi o princípio
de algo importante que se passou a seguir. Ora
vejamos!
Com catorze anos e sendo um bom jogador de
futebol, este menino sentia lá em casa os problemas dos progenitores. O pai desanimava
perante as dificuldades e a mãe sofria os seus
achaques de saúde com um pessimismo tal que
a fazia definhar. Este adolescente, tal como os
outros, partilhava comigo as suas inquietações
e cheguei mesmo a ir a alguns jogos de campeonato, onde marcava presença solidária, sobretudo nos momentos de um resultado menos
positivo.
Até que um dia, a mãe do dito rapaz foi ao convento dar-me este belo testemunho:
- Padre, conhece estes santinhos que deu ao
meu filho?
- Sim, minha senhora, dei-lhe muitos mais, mas
esses são as imagens se Santa Teresinha do
Menino Jesus e a Imagem do S. Jorge. Mas porque pergunta?
- Padre Lima, a nossa vida em casal tem sido
terrível e o nosso filho tem vivido o nosso problema, tentando encontrar algum motivo para nos
animar. Não encontrava palavras para o fazer, e
foi então que a mim me deu a imagem de Santa Teresinha e ao meu marido a imagem de S.

D E

Jorge, pedindo-nos apenas que nos entregássemos a esses santos de Deus, e atentamente
pensássemos no que lá se encontrava escrito”.
Na pagela de Santa Teresinha estava uma frase
desta santa de Deus: “Cheguei ao ponto de não
poder mais sofrer, porque o amor suplantou a
minha dor”. E a pagela de S. Jorge, dada ao pai,
em que este anjo de Deus, sobre o seu cavalo, vence o dragão, dizia: “Quem não luta e não
conquista, não vence!”
- Padre, eu e o meu marido sentimos um estímulo e uma força muito grande com a mensagem
do nosso filho e uma grande consolação sabermos o quanto o nosso filho pensa em nós e se
preocupa connosco. Como teve a maturidade de
escolher os santos certos para cada um de nós
e as frases certas a encaixar nos nossos problemas! Foi maravilhoso descobrir a grandeza de
um filho que agora, mais do que nunca, temos a
certeza ser um anjo na nossa vida”.
Mas, o que mais me espantou, caros leitores,
foi a minha surpresa quando o rapaz me revela
que não é baptizado e me faz este pedido: “Frei
Lima, quero ser baptizado, sinto dentro de mim
que preciso do baptismo!”. E a mãe foi orientada no sentido de proceder em conformidade,
segundo os regulamentos da paróquia onde viviam.
Caros leitores, deixai que vos diga que também
a mim, padre Frei José Dias de Lima, me tocaram estas mensagens, embora só oito anos depois de este caso ter acontecido. Também agora
chegou a minha vez de sentir o que esta família lamecence e Santa Teresinha sentiram que
“o amor suplanta a dor” e que lutar é condição
de garantir a conquista e viver. No momento da
minha prova, o combate contra o cancro, que
acredito que vou superar, na certeza da oração
comunitária que se levanta sobre mim, em cada
comunidade, em cada amigo e em cada irmão,
me fica a certeza de que não há vitória sem cruz,
não há triunfo sem batalha e não há vitória sem
a presença d’Aquele que combate ao nosso
lado, Jesus Cristo, nosso irmão, que sinto que
me concede a garantia da protecção de Nossa
Senhora ao segredar-me, na hora da minha provação: “Filho, eis aí a tua mãe!”.
Frei José Dias de Lima, OFM

E S T U D O
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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

Desejo apoiar a educação dos jovens missionários com:
 1 Bolsa de Estudo no valor de 250,00 Euros
 1/2 Bolsa de Estudo no valor de 125,00 Euros
 Ajuda para uma Bolsa de Estudo no valor de ……., .. Euros
 Envio cheque à ordem de União Missionária Franciscana
 Envio vale postal à ordem de União Missionária Franciscana
 Faço transferência bancária para o NIB: 0007.0018.00256060005.86
 Desejo comprovativo para dedução no IRS / IRC

FOTOCOPIAR E ENVIAR PARA:
UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA
CONVENTO DE SÃO FRANCISCO
RUA DOS MÁRTIRES, 1 – APARTADO 1021 – 2401-801 LEIRA

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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A LIÇÃO DE VIDA
DE UMA FAMILIA

Responsáveis das missões
em reflexão

Lembrei-me, desta vez, na “Lição de Vida”, descrever o testemunho de uma Zeladora da UMF. Coloco este testemunho com a sua autorização, mas guardo o
seu anonimato, a seu pedido, embora a eventualidade de se vir a descobrir quem
seja possa ser uma realidade, o que não trará qualquer incómodo à benfeitora das
missões em causa.

Chipiona – Espanha
No dia 4 de Junho reuniram
em Chipiona, no convento de
Nossa Senhora da Regra, no
sul de Espanha, os responsáveis das Missões das Províncias Franciscanas OFM da
Península Ibérica.

Na casa dos seus trinta e seis anos, sofreu um acidente muito grave, ao ter caído
da altura de oito metros num buraco de uma serração. Quatro dias esteve em coma
no hospital, depois de ter estado na maca de um corredor e com o prognóstico imediato e precipitado de uma enfermeira, de serviço na urgência que, ao ver o estado
gravíssimo em que se encontrava a doente, profetizava que a morte era iminente
e que nem valia a pena fazer exames. Até houve alguém que, com a velocidade
própria das más notícias, se apressou a dizer que ela tinha mesmo morrido. Parece que tudo se desmoronava naquela família com a iminente orfandade de duas
crianças (um menino de seis anos e uma menina de treze anos), na altura deste
acontecimento, as quais ficariam sem o seu amparo materno e um marido que via,
tragicamente, precipitar-se sobre a sua vida uma viuvez precoce na perda da sua
companheira de caminho e mãe dos seus filhos.

Os doze responsáveis reflectiram e partilharam suas experiências sobre a actividade
missionária das Províncias e
prepararam o material de animação missionária a utilizar
em conjunto para o ano 2009.
Das missões chegaram alguns Projectos concretos ,
aos quais os delegados procuraram responder afirmativamente, tendo em conta a
economia disponível para o
efeito.

Mas o que importa não é a tragédia em si, mas a grande lição de vida que hoje quero apresentar: a coragem e a unidade de uma família e como se tornou importante,
na vida desta mulher, se ter feito Zeladora da UMF.

Responsáveis pela Evangelizaçãpo Missionária em Portugal e Espanha

Esteve presente Frei Florêncio Mingues, da Província de Granada, actualmente a trabalhar na Amazónia peruana, que partilhou com os presentes a sua
actividade missionária no terreno. Também aqui,
como noutras partes desta grande floresta tropical,
os rios são as únicas vias de comunicação, tornando ainda mais desafiante a actividade missionária.
Depois de várias propostas e por insistência dos
jovens, os presentes aceitaram que o próximo Encontro de Leigos Missionários Franciscanos da Península Ibérica seja realizado em Leiria, Portugal,

tendo em conta a proximidade do Santuário de Fátima, local que os leigos espanhóis querem aproveitar para visitar. Será nos dias 6, 7 e 8 de Março
de 2009.

Dizia esta Zeladora ao seu marido, já consciente do infortúnio que lhe batera à
porta:
- Marido, quero o divórcio, não te quero sobrecarregar com esta doença!
Mas ele respondeu prontamente e sem hesitar:
-Ó mulher, porque havia de te deixar? Não és menos mulher do que antes, é a
ti que amo e mais ninguém. Agora é que te ia abandonar? És a mãe dos nossos
filhos e olharemos por ti, mesmo que não possas olhar por nós. Deus te irá curar,
tu hás-de andar”.
Se maravilhosa foi a resposta do marido, olhai só, queridos leitores do “Missões
Franciscanas”, a jóia daquela filha, segundo testemunho dado pela própria mãe:

Desde já é com satisfação que acolhemos esta
opção e faremos todos os esforços para que estes
leigos missionários «nuestros hermanos» se sintam
bem entre nós.
MF

A Minha Primeira Experiência Missionária
Quando cheguei, deparei com um olhar curioso, penetrante e paralisei.Como poderei descrever aquele
instante, aquele primeiro contacto com o desconhecido?
Antes de partir, vi imagens, ouvi descrições, histórias, sentimentos, mas nada é mais verdadeiro do
que sentir o cheiro, o pó, a dor, o calor, o som, o
sorriso, o afecto que nos rodeia, a pobreza que abre
os braços para dar e não “receber”.
O que planeei foi demasiado humano para o que

a caminho do Lar de S. Gabriel da Esperança. Um
lar cercado por extenso planalto, onde vivem vinte
e seis meninos meigos, crianças e jovens, alguns
deles tirados da rua e todos órfãos.

Fui-lhes transmitir alguns conhecimentos sobre informática e ajudá-los a ocupar algum tempo com
jogos ao ar livre. Foram momentos inesquecíveis.
Aqueles meninos procuravam sempre agradar-me
e, todos esses dias que lá passei, abraçaram-me “Padre, com apenas treze aninhos, a minha filha viu-se, de repente, transformada
com o seu olhar.
na mulher da casa: lavava-me, vestia-me, fazia a comida e só não me colocava da
cama para o sofá por não ter as forças de uma mulher, e aí o meu marido me dava
O Lar de S. Gabriel da Espe- as voltas com muito amor e paciência. Padre, a minha filha foi minha mãe, foi mãe
rança é acompanhado escolar- da própria mãe, tratou-me como se eu fosse a sua filha, sempre de boa vontade,
mente por dois dedicadíssimos uma mulher de trabalho num corpo de criança. Dois anjos, padre, o meu marido e
professores que leccionam do a minha filha. Quanto ao meu Pedro, o meu filhinho mais novo, sofreu muito com
1º ao 7º ano unicamente com tudo isto, era um menino de apenas seis anos e a minha doença não me deixou
um livro de apoio por disciplina. ter com ele a mesma paciência que o meu marido e a minha filha tiveram comigo.
Com esta realidade, poder-se- Mas nunca perdi a fé! É verdade que tive horas de desespero e me perguntava:
á descortinar as dificuldades Porquê? Porque me está a acontecer isto? E ainda hoje me custa aceitar, mas
que os meninos possam ter nunca perdi a fé”.
com a aprendizagem. Mas,
mesmo assim, a sede de Ora, certo dia, fui à paróquia dessa zeladora fazer uma acção missionária e pedir
aprender não os deixa desistir. almas generosas para a causa da missão. Entre os vários candidatos dos diversos
O amor e a dedicação de quem lugares, apresentou-se esta irmã que testemunha para nós como foi importante, no
os apoia vão fazendo-os sorrir meio desta vida acidentada, a sua adesão à causa missionária:
preparando-os para um futuro “Padre, foi uma bênção na minha vida o desafio de ser zeladora das Missões Franciscanas, e bendita a hora em que o senhor esteve no meio de nós. Os meus
melhor.
Não posso esquecer a peque- filhos já estão crescidos e orientando a sua vida, e os momentos mais difíceis já
na machamba (terreno agrí- passaram. Eu já ando, embora com algumas limitações, mas precisava de alguma
cola, horta) que os meninos coisa que me motivasse a sair de casa e desse algum sentido à minha vida, até
preparam e o “pavilhão” para para não tornar pesada a vida daqueles que mais amo, que são o meu marido e os
carpintaria e sapataria em fase meus filhos. Saio de casa com entusiasmo e lá vou com o “material das Missões”
pelas portas das casas da aldeia. As pessoas não me respondem mal, até são
final de construção.
Durante a missão na Escolinha da D. Neuza
receptivas, mas, se alguém me responde com menos delicadeza, aceito como se
Deus me pediu, não resultou inteiramente, tudo foi Como poderei descrever aquele instante no Chi- me dessem uma esmola para as Missões. O meu filho ajudava à missa e a minha
diferente. Timidamente fui aprendendo a dar a mão moio, onde descobri que gotas tiram sede, que mi- filha era leitora, e ainda hoje a Missa é importante na nossa vida. Mas este desafio
e a ser verdadeiramente irmão, a olhar e a penetrar galhas tiram fome, que o amor tira a dor e que tudo que eu aceitei em ser Zeladora das Missões Franciscanas é a prova do meu amor
a Deus, grata pelo marido e pelos filhos que Ele me concedeu e através dos quais
o que se faz é pouco…
no coração.
não me abandonou nos momentos difíceis em que foi provada a minha fé. As
As crianças, aos poucos, vão merecendo mais aten- Missões Franciscanas podem contar comigo, como eu sempre tenho a certeza de
É um mundo de contrastes. A qualquer reflexão
ção. “E os velhos para onde vão…?” – suspirou o poder contar com Deus, com o meu marido e com os meus queridos filhos”.
que se faça outra nos vai surgindo.Contrariamente,
Frei Vítor Rafael.
aqui, ao nosso Portugal «egoísta», impressionouQuando voltei, soltei um olhar curioso penetrante Caro leitor do “Missões Franciscanas”, a lição a tirar deste testemunho é uma coisa
me o número imenso de crianças. Incrível! É vêpara trás, para não esquecer quão importante é tão simples quanto esta: “Não damos lições à vida, é a vida que nos dá lições” e
las de banquinho à cabeça a correr para a escola.
Deus prova os que ama, mas no fim da prova lhes concede alívio.
consolar, compreender, amar e perdoar.
No meio dos pobres, todos os dias durante aquele
mês de Maio, percorria cerca de quilómetro e meio
Padre Frei José Dias de Lima, OFM
Nuno Vale
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Santo António: luz para os “Católicos”
académicos, palestras e outros eventos, a iluminação do campo de futebol
para o estacionamento, a presença
durante 24 horas de um segurança
de uma empresa local para proteger
os bens da UCM e, por extensão, os
do Seminário.
O corpo de professores do Seminário melhorou qualitativamente com a
colaboração de alguns docentes provenientes da UCM, e nós partilhamos
as salas de aula e de informática por
eles reabilitadas. Partilhamos, também, a nossa espiritualidade quando,
todas as quintas-feiras, de manhã, os
estudantes celebram a Eucaristia na
capela do Seminário.

Gostaria de saudá-lo, Frei Vítor Rafael, e,
por seu intermédio, a todos os zeladores da
UMF e demais irmãos e irmãs, leitores do
«Missões Franciscanas». Gostaria ainda
de aproveitar a oportunidade da sua visita
ao Seminário para agradecer todo o apoio
que nos tem dado e partilhar alguma coisa
da nossa vida do Seminário Santo António
de Chimoio, em Moçambique.
Se ainda se recorda, foi por volta deste
período (1° semestre), no ano 2006, que
a Universidade Católica de Moçambique
(UCM) foi acolhida pela nossa jovem Custódia Autónoma de Santa Clara de Assis, no
Seminário de Chimoio. Portanto, volvidos
dois anos desde que o projecto se iniciou, é
tempo para colhermos alguma experiência
ou, ao menos, partilharmos como tem sido
a nossa convivência quotidiana.
O Seminário Propedêutico Santo António
é hoje uma referência obrigatória no panorama académico no centro do país, e em
Chimoio em especial. A UCM dá um vigor
especial e característico no Seminário.
Convivemos como se da mesma família
fôssemos e, aos poucos, a UCM vai conhecendo os Franciscanos e a sua obra. A UCM
rentabiliza algumas estruturas da casa, por
exemplo, parte do próprio edifício, incluindo os anexos e outros complexos, para a
abertura de um bookshop, cantina escolar,
centro de ensino à distância, o Salão Multiusos para aberturas sistemáticas de anos
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Missão Católica de Cumura, Guiné Bissau
Projectos apoiados pela
União Missionária Franciscana
Partilha e Colaboração
Desde o início deste ano 2008, a União Missionária Franciscana tem dado apoio a um
Projecto levado a cabo pela Dra. Alice Ferreira em prol de crianças na Guiné-Bissau, mais
propriamente na Missão de Cumura. Para o
efeito abriu uma conta bancária para receber
as ofertas e tem passado os respectivos recibos do IRS às pessoas que enviam s suas
ofertas.
Depois de vários meses na Guiné, a Dra. Alice fez chegar à nossa Redacção uma descrição do Projecto que, por ser um pouco longo,
vamos apresentar apenas parte do mesmo,
deixando para próximas edições outros capítulos.

Para todos os que queiram tratar de
assuntos que lhes digam respeito
na UCM, o endereço mais fácil é no
«Santo António». Os que queiram apanhar
um táxi ou um «chapa» para a UCM dizem
que vão para o Seminário ou para o Santo
António. Aliás, quantas vezes os próprios
estudantes, em vez de dizer que estão na
UCM, dizem que estão no Seminário! Muitas vezes, até, o nome do Seminário vem
timbrado nos documentos e comunicações
oficiais, nos dísticos, nas publicidades, nos
endereços da UCM. É mesmo um motivo
para dizer que Santo António é luz que brilha para todos.
É natural que na convivência humana haja
certos conflitos. Como seres racionais que
somos, estabelecemos normas para facilitar e promover uma convivência mais saudável e pacífica. Portanto, existe uma boa
demarcação e respeito pela área da UCM e
a do Seminário, um respeito mútuo, na medida em que não há interferência na esfera
de cada parte: na formação humana, na formação e na vida espiritual, no estudo, nos
trabalhos manuais, no desporto. Portanto é
positivo este clima de mútuo respeito. Graças a Deus podemos dizer que não existem
conflitos entre nós!
A todos os que nos apoiam, material como
espiritualmen- te, o nosso muito obrigado.
Um grande khanimambo (Obrigado)! A porta está sempre aberta. Venham visitar-nos!
Frei Ilídio, OFM.

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!

A Missão Católica de Cumura é uma Missão
Franciscana que está na Guiné Bissau, fundada há 53 anos, e que, no início, foi orientada para dar apoio aos muitos leprosos que ali
viviam, a 10 km de Bissau, totalmente proscritos da sociedade, à maneira do tempo de
Jesus ou do tempo de São Francisco. Estas
pessoas, separadas da sociedade, são marginalizadas por completo.
Esta ajuda aos mais pobres e doentes, tal
como São Francisco de Assis, ainda perdura
nesta Missão que cresceu e diversificou a sua
actividade, em diferentes áreas.

Na área da Saúde o trabalho tem vindo a
crescer, particularmente porque os Hospitais
de Cumura, neste momento, são na Guiné a
única estrutura de saúde que interna, orienta e
segue em ambulatório os doentes de HIV, não
só adultos mas também grávidas e crianças.
É, pois, na área da saúde prioritária a ajuda e
onde vale a pena continuar a apoiar projectos
desenvolvidos e a desenvolver.
No final do ano de 2007, como foi noticiado
pelo «Missões Franciscanas», voltou para
esta Missão o Padre e Médico Frei Victor
Henriques que se tem dedicado aos doentes
adultos, com particular relevo para os doentes
com SIDA, e, no início de 2008, foi também
Dr. Alice Ferreira, Médica Pediatra, dar apoio
ao Serviço de Pediatria, na área do internamento e ambulatório e ainda na Maternidade
e ambulatório de
obstetrícia.
Neste contexto, desencadeámos, no final
do Ano 2007 e
estendendo-se
a 2008, alguns
Projectos
de
ajuda à Missão
Católica
Franciscana de
Cumura, para
o que fizemos
campanhas de
angariação de
fundos junto de
entidades públicas, privadas
e junto de amigos e pessoas sensíveis para
esta realidade de serem solidários com os
mais carenciados, como se descrimina.
A Missão de Cumura dá apoio a vários grupos de crianças, desde os Desnutridos, aos
Gémeos, aos Órfãos e mais recentemente às
crianças de mães doentes do VIH e às próprias crianças seropositivas. Assim, aproveitamos para pedir aos leitores algum contributo para ajudar a Missão na compra de latinhas
de leite para bebés desnutridos ou filhos de
mães doentes, que não podem amamentar.
Cada latinha custa 3,00 €, mas vale a pena o

Hoje a Missão
de Cumura dá
apoio na área da
Pastoral, não só
a Cumura, mas
também a várias
Comunidades
cristãs circunvizinhas, num processo lento de
Catequização,
Formação e Celebração da Fé,
num país com
uma minoria católica.
Também trabalha
na área da Promoção da Mulher, com o ensino de noções
básicas em cuidados de saúde, gestão do lar
e dando ainda aulas de costura, nas diferentes aldeias (vulgo tabancas ), onde se desloca
semanalmente a equipa liderada pelas Irmãs
Franciscanas do Coração Imaculado de Maria, que, a par desta tarefa, dá também o seu
apoio diário aos doentes dos diferentes serviços hospitalares.
Colabora na área da Educação, através de
escolas do Ensino Básico e Secundário, e no
próximo ano já com Pré Primária, em edifício
acabado de construir.Também dá apoio aos
Jovens com as Oficinas, onde podem aprender uma profissão que lhes dará competências para o mercado de trabalho, que ali é escasso e deficitário e onde têm como mestres
os Irmãos Franciscanos da Comunidade de
Cumura.

nosso esforço no auxílio à Missão. Que tal o
contributo para mais umas latinhas?
Numa próxima oportunidade apresentamos
outras necessidades em áreas que a missão
trabalha e a que já atrás fizemos alguma referência.
A todos vós, e em nome dos doentes da Missão, a Direcção do Hospital de Cumura envia
um obrigado sincero e deixa este agradecimento expresso aqui nesta partilha publicada
no «Missões Franciscanas».
Terminamos desejando a todos os leitores
saúde e paz no Senhor.
Dr. Alice Ferreira
Médica Pediatra
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EDUCAÇÃO:

O G R A NDE PROBLEMA SOCIAL

O termo educação deriva do verbo latino “ducare – que
significa produzir, alimentar, educar.” Três verbos que dizem tudo o que enforma a educação para a vida humana.
Pena é que muitos responsáveis não atentem na sua importância. Em qualquer campo, antes de se lançar a semente, há que preparar o terreno, de modo que todos os
grãos caiam em terreno preparado, caso contrário haverá
grãos que irão cair em terreno inculto. É isto que se está
a fazer no campo da educação? Claro que não. A nossa
sociedade não proporciona a formação correcta de muitas
pessoas para o exercício dos deveres de cada um, como
o respeito pelos outros, a caridade, a fraternidade e outros que auxiliam a construção da personalidade humana.
Razão por que a humanidade se vê a braços com um tremendo vazio na educação escolar, o que lhe não permite
comportar-se como uma sociedade saudável.
A educação escolar não se esgota com uns laivos de física, química, matemática, etc., nem é com elas que os
alunos vão construir a sua personalidade. Para nosso
bem, urge tratar da estrutura presente e perspectivar o
futuro. Na própria catequese eclesial, molestada por essa
doença social, salvo honrosas excepções, pouco se fala
em caridade e fraternidade. O indiferentismo pela doutrina
cristã é um grande causador de muitas guerras e de grande parte da pobreza mundial. Neste vazio social, é urgente uma preparação cristã que se enquadre na formação
cultural das crianças e dos jovens.
É assim que (embora contra a vontade de alguns, a
enormidade do presente, como desordem a constatar e
a compreender, e como tarefa a resolver) o futuro impõe
um novo tipo de formação e de educação. Na insipiência
da educação reside o fulcro da mais infecciosa doença
social, responsável por uma deficiente formação da personalidade dos indivíduos. A educação tem de ser a grande
componente do aperfeiçoamento económico, cultural, moral, religioso, etc. da humanidade, onde a arte e a alma do

professor enformam a sua
técnica na sua função instrutora dos alunos, visando
essencialmente o desenvolvimento da formação da
personalidade humana. A
criança é um ser que deve
ser visto, segundo seu
modo de pensar, sentir e
actuar. A evolução mental
é lenta e prolongada, progredindo através de diversas fases características;
jamais deve ser levada ao
Mário Carapinha
exercício de certas actividades, antes de atingir a
idade própria, e de acordo com a psicologia pedagógica,
cujo objectivo é apontar o género de aprendizagem mais
indicado.
A educação é marcada por acontecimentos que poderão
ser considerados como estranhos ao seu próprio decurso,
que são indissociavelmente factos económicos e factos
de mentalidade, numa palavra, factos de cultura. A interiorização das maneiras de fazer, de ver e de pensar, que
dela fazem um repertório de ideias pedagógicas, através
das quais se mede a diferença entre o que se diz e o que
se faz: reproduzir e inovar, promover e reprimir, libertar e
domesticar. Face a tudo o que se passa, há uma realidade
social intrigante: é lamentável que os nossos responsáveis não vejam que a educação pedagógica e psicológica
das crianças é a mais sagrada missão social! Os resultados desta hecatombe são as suas nefastas reproduções
na esfera dos campos laboral, criminal, libertinagem, desrespeito pelos direitos humanos, caridade, fraternidade,
etc. Neste andar, estamos a construir uma sociedade injusta e indisciplinada, que educa como ela vive e morre,
sem olhar ao futuro.

Partilha Missionária de Frei Jorge Bender
Há poucos dias tivemos a visita de Frei Vítor Rafael,
Director de “Missões Franciscanas”, que me convidou a partilhar um pouco de minha experiência nestas terras africanas, mais propriamente em Maputo
(Moçambique). É verdade que às vezes não temos
a menor ideia do que passa noutros lugares e pensamos que o mundo se reduz ao nosso pequeno mundo
quotidiano. É por isso que me decidi a contar-vos o
que estou vivendo nestas terras africanas.

quando foi convidado por Deus a sair de sua terra
para ir a outra que lhe indicaria. A intervenção de
Deus muda-lhe a vida e dá-lhe um novo rumo a toda
a sua existência. É a aventura apaixonante da fé. Um
Deus que não diz de antemão onde pensa levá-lo,
nem quando vai realizar a promessa. Sinto que algo
de semelhante aconteceu comigo ao partir para estas
terras de Moçambique.

Apresento-me em duas palavras: Sou Frei Jorge
Alberto Bender, nascido em Santa Fé (Argentina). Venho de uma família de onze irmãos e um adoptado,
para completar os doze. É à minha família e à comunidade que me viu nascer que devo o dom da fé cristã
e, seguramente, a inquietação vocacional que nasceu
em mim desde muito pequeno.

África: um continente “pobre e doente”: Cito um
jornalista africano: «A vida nunca foi tão precária. Se
não se morre numa das muitas guerras civis que não
deixam de surgir, então não se escapa à SIDA, à tuberculose, à malária ou a muitas outras doenças que
se expandem sem controlo; em África sobreviver é
uma tarefa árdua! Até parece que a morte está por
varrer nosso continente” (Francis K’Ahenda).

Cumprimento de um Sonho: Desde que ingressei
na Ordem Franciscana tive desejos de ser missionário, mas muitas vezes nossos anseios mais profundos, nossas metas mais valiosas requerem espaço e
tempo para se tornarem realidade. Agora sou missionário em Moçambique e pude assim concretizar um
velho sonho.

África em pontas de pé: É a atitude com que estou entrando nesta terra e cultura. É verdade que tem
muitas dificuldades, como as mencionadas, mas tem
também uma imensa riqueza natural e humana. Possui uma grande variedade de tradições e culturas: é
um mundo a descobrir; são histórias e rostos a conhecer.

Deixa tua terra: Imagino a experiência de Abraão

Meu actual serviço: De momento estou na cidade de
Maputo, capital de Moçambique,
numa casa de formação de futuros
missionários franciscanos. Vivendo nesta terra e compartilhando a
pobreza e riqueza deste povo, me
está mudando o modo de ver a
vida. Talvez esteja agora a começar
a viver um pouco do que afirmava
antes de partir: «África não precisa
de mim, eu preciso de África».
É bom compartilhar. Com esta
pequena nota iniciamos um diálogo que seria bom poder continuar.
Prometo então continuar a enviar
notícias destas terras. Havendo
alguém interessado em conhecer
algo mais sobre esta experiência
missionária, deixo o meu correio
electrónico: jorgebender@gmail.
com.

Frei Jorge com crianças da Comunidade

Jorge Bender

«Colabora connosco
no Projecto Educar 2008»
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.
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-deInfância (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.
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
Se pretende Recibo para IRS envie o seu número de Contribuinte.

PEREGRINAÇÃO FRANCISCANA
2008

Dia 3 : Sexta-feira

• 21h 00: Concentração no Parque de estacionamento dos Valinhos. Memória da Páscoa de S. Francisco (celebração do Trânsito de S. Francisco)

Dia 4: Sábado

• 9h 00: Visita guiada à Igreja da Santísima Trindade
• 10h 00: Oração
• 11h 00: Conferência: «Tu és a nossa esperança» pelo Sr. Bispo D. Manuel Clemente
(Porto) no Centro Pastoral Paulo VI
• 13h 00: Almoço
• 14h 30: Saudação, momento de mensagem franciscana e testemunhos no Centro Pastoral Paulo VI
• 16h 30: Intervalo
• 17h 00: Preparação da Eucaristia na Igreja da Santíssima Trindade
• 17h 30: Eucaristia na Igreja da Santíssima Trindade, presidida pelo Sr. Bispo D. António
Marto (Leiria-Fátima), com renovação dos votos.
• 20h 00: Jantar
• 21h 30: Terço na Capelinha das Aparições e Procissão de Velas
• 23h 00-02h 00: Oração em silêncio na Casa das Irmãs Concepcionistas ao Serviço dos
Pobres (Rua do Anjo de Portugal, nº 8)

Dia 5: Domingo
• 10h 15: Terço na Capelinha das Aparições e Procissão para o Altar do Recinto.
• 11h 00: Eucaristia Internacional no Recinto, presidida pelo Sr. Bispo D. Manuel Pelino
Domingues (Santarém)
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MENSAGEM PARA O DIA DE PORTUGAL
de D. António Vitalino Dantas, Bispo de Beja

Porque julgamos ser muito oportuna a
Mensagem enviada pelo Presidente da Comissão Episcopal da Mobilidade Humana,
referente ao “Dia de Portugal, de Camões
e das Comunidades Portuguesas” (celebrado no dia 10 de Junho), incluímo-la no
presente número do nosso Jornal. Nela se
faz referência também, na parte final, à acção missionária prestada às comunidades
portuguesas espalhadas por tantas partes
do mundo.
Comunidades Portuguesas, baluarte da afirmação da nossa identidade
1. Portugal, mais uma vez, se prepara para
celebrar, no dia 10 de Junho, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas espalhadas pelo mundo. A Igreja
Católica em Portugal, através do Presidente
da Comissão Episcopal da Mobilidade Humana, associa-se a esta celebração, num acto
de gratidão a Deus, pelo importante papel desempenhado por tantos milhões de portugueses e luso-descendentes a viver fora do país,
não só pelo seu papel na expansão da cultura
e dos valores da pátria, mas, sobretudo, porque, através deles, se fortalece a nossa identidade lusa e a esperança de vencermos as
depressões e crises do torrão natal.
Numa altura em que prevalece um ambiente
de contestação social na Europa, sobretudo
por causa da subida dos preços dos combustíveis e dos cereais, fazendo resvalar atrás
de si o agravamento das desigualdades entre
os portugueses, faz-nos bem lançar o olhar
para as nossas comunidades espalhadas pelos cinco continentes. Isso fortalece em todos

nós a auto-estima e a esperança de que a valentia dos descobridores e emigrantes é capaz de vencer as crises e conseguir para as
suas famílias o bem-estar que na pátria lhes
foi negado.
Hoje como outrora, temos de olhar para estes portugueses ousados como símbolos das
potencialidades da nossa identidade, forjada
ao longo dos séculos pelos valores da esperança cristã, que nos alarga os horizontes e
desperta as virtualidades para vencer os desafios e as crises do presente, mas de um
modo solidário e fraterno.
Por outro lado, o fenómeno das migrações
recorda-nos a nossa qualidade essencial de
seres em mobilidade, homens sempre a caminho (“homo viator”, como diria o filósofo
Gabriel Marcel) e que é nesta condição que
conseguiremos superar as crises e dar novos
horizontes às nossas famílias, a Portugal e ao
mundo.
2.Contemplando, neste Ano Europeu do Diálogo Intercultural, a viagem histórica da diáspora portuguesa, podemos ver como os
emigrantes portugueses foram capazes de se
estender por toda a parte, levando a nossa
língua, a nossa cultura e também a fé, ao seio
de outras comunidades e de outros povos. Na
verdade, se algum povo, ao longo da história
humana, foi capaz de viver profundamente a
interculturalidade e a tolerância face a outras
culturas e outras gentes, este povo foi, e ainda é, o povo português.
Como se diz, Deus criou o ser humano e as
diferentes raças, mas os portugueses criaram
o mestiço. A mestiçagem das culturas e das
raças é um fenómeno que se impõe cada vez
mais e, num mundo global, onde alguns na-

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

Membros da Comunidade Portuguesa com o Arcebispo D. George, em Pretória (África do Sul)

cionalismos e fundamentalismos criam guetos e tensões, o diálogo intercultural e a mestiçagem podem dar um forte contributo para a
coesão mundial, sem deixar aniquilar a identidade de cada povo, mas afirmada num pluralismo ecuménico e pacífico, reconhecendo no
outro, no diferente, um irmão no percurso do
caminho rumo à maturidade, que só é possível com os outros e não contra os outros. Os
milhões de pessoas que se lançam na aventura de procurar um lugar onde se possam estabelecer e trabalhar, na busca de condições
de vida com o mínimo de dignidade e com algum horizonte de esperança, entre eles cinco
milhões de portugueses, precisam de se dar
as mãos, para construir uma nova civilização
da família humana, no respeito mútuo pela diversidade e pela natureza envolvente.
3. A depressão económica, o abrandamento do crescimento nos países desenvolvidos
não pode arrastar-nos para uma crise dos
valores da solidariedade, da compreensão,
do amor ao necessitado, ao menos capaz de
acompanhar o ritmo acelerado do desenvolvimento económico e tecnológico. Ou damos
as mãos uns aos outros ou ficamos todos
pelo caminho.
Neste sentido, apelo aos nossos governantes
e aos governos dos países de destino dos
emigrantes, mas também aos próprios portugueses que vivem e trabalham longe do solo
da pátria, para que apoiem os novos emigrantes, sobretudo as jovens famílias no seu início
de vida comunitária, e não façam aos outros
aquilo que não gostaríamos que nos fizessem
a nós. Nesta nova geração de migrantes penso sobretudo naqueles que, provenientes da
África e da América do sul, rumam aos países
do norte, fugindo à miséria que mata milhões
de seres humanos. Não podemos continuar
a assistir, imóveis, à hecatombe de emigrantes, muitos deles mulheres e crianças, que
sucumbem nos mares ou diante de fronteiras
de arame farpado.
4. Apesar de Portugal, no contexto da Europa,
se ter tornado também um país de acolhimento de imigrantes, continuamos a assistir à saída de muitos milhares de portugueses, que
procuram noutras paragens, principalmente
nos países da União Europeia, a oportunidade
para construir uma vida melhor, sendo estes,
na sua grande maioria, jovens. Este fenómeno traz novos desafios e exigências à missão
da Igreja no seio das comunidades, aos quais
procuraremos estar atentos e ir ao seu encontro, dentro das limitações da situação actual
da Igreja que, muitas vezes, tem dificuldade
de dar a resposta necessária, devido à crise
vocacional dos últimos decénios e que tem

levado à diminuição drástica do número de
sacerdotes e de religiosos consagrados. Mas
na Igreja trabalhamos em rede fraterna. Por
isso estamos a redobrar esforços no sentido
de as Igrejas dos países de origem e dos países de destino se entreajudarem, para que,
como no início da era cristã, também hoje
povos de várias línguas e proveniências se
compreendam, se sintam amados e em casa
e colaborem na construção da nova humanidade, onde a ninguém falte o essencial para
viver dignamente.
5. A convivência com povos de outras culturas fortalece a nossa identidade e a afirmação
dos nossos valores, algo mais profundo que
o simples facto de sermos luso-descendentes
por razões genéticas. Todos nós sentimos a
garra como os nossos emigrantes vivem a
sua identidade e se afirmam por esse mundo
fora. Como se alegram e transmitem alegria,
quando celebram a sua fé, fazem as suas procissões, muitas vezes à volta da imagem de
Nossa Senhora de Fátima, fundam as suas
associações e clubes, recebem a visita de algum membro do governo do nosso país ou
representante da Igreja portuguesa, ouvem
algum grupo ou artista, exibindo as nossas
danças e os nossos cantares ou vêm ao seu
país em gozo merecido de férias ou de visita à
sua terra e familiares… Que o diga a selecção
de Portugal agora a disputar o campeonato
europeu de futebol na Suíça e na Áustria!
6. Recordo a todos os dois grandes eventos
que se aproximam: o Encontro Nacional da
Pastoral das Migrações, subordinado ao tema:
“As migrações e os desafios pastorais da
Igreja num país em mutação cultural”, o qual
se realizará no Santuário de Nossa Senhora
do Sameiro, em Braga, de 7 a 10 de Julho; e a
36ª Semana Nacional de Migrações, de 10 a
17 de Agosto, a qual terá como tema: “Jovens
Migrantes Protagonistas da Esperança”, cujo
ponto alto é a Peregrinação dos Migrantes a
Fátima, nos dias 12 e 13 de Agosto.
7. Dirijo uma saudação particular a todos os
missionários: sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos, que, ao serviço das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo,
dão o seu melhor na construção da Igreja de
Cristo, procurando incarnar no seio das comunidades os valores do humanismo evangélico, que, durante séculos, identificou Portugal
e que tem sido levado, pelos portugueses, às
cinco partidas do mundo. Viva Portugal e todos os seus filhos dispersos pelo mundo!
António Vitalino Dantas, bispo de Beja
Presidente da Comissão Episcopal
da Mobilidade Humana

Caros leitores e amigos.
Neste mês de Julho saúdo todos os leitores deste jornal, assim como os zeladores, associados e benfeitores da União Missionária Franciscana.
Paz e Bem!
No passado mês de Junho, mais precisamente de 19 a 26, a UMF realizou uma Peregrinação aos lugares franciscanos de Itália. Acompanhei os peregrinos
juntamente com o Frei António Marques de Castro, que vive no Convento de Varatojo, e o Frei Álvaro Silva, que se encontra na fraternidade franciscana
de Setúbal. Digo-vos já que correu muito bem. Esperamos dar notícia mais pormenorizada no próximo número de Agosto/Setembro.
No passado dia 28 também se iniciou o “Ano Paulino”. O Papa Bento XVI iniciou o Ano Jubilar dedicado ao Apóstolo Paulo, por ocasião dos 2000 anos do
seu nascimento. O Ano Paulino prolonga-se de 28 de Junho de 2008 a 29 de Junho de 2009.
O nascimento de Paulo é colocado pelos historiadores entre o ano 7 a 10 depois de Cristo. Roma é um local privilegiado para a celebração deste Ano
Paulino, dado que a cidade conserva o túmulo de São Paulo, que se encontra na Basílica romana de São Paulo fora de muros. Os peregrinos franciscanos
tiveram o privilégio de visitar este templo, onde celebraram a Eucaristia.
Pedimos a intercessão de São Paulo, «Apóstolo dos Gentios», e temos presente a intenção missionária que nos é proposta: «para que o Dia Mundial da
Juventude, que se realiza em Sidney, na Austrália, acenda nos jovens o fogo do amor divino e os torne semeadores de esperança para uma nova humanidade».
Frei Vítor Rafael, OFM

