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A UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA LEVA PEREGRINOS A ASSIS
BEBENDO NAS
Pede-me o Director do nosso Jornal para passar ao papel algumas
impressões sobre a Peregrinação
promovida pela UMF a terras de
Itália, de 19 a 26 do passado mês
de Junho, com incidência nos locais marcados pela presença de
Francisco de Assis e seus companheiros. Não será uma crónica de
viagem, mas somente uma vivência, que desejo partilhar com os
leitores.

ta os irmãos que enviou pelo mundo como “arautos da Boa Nova”.
Como Ele recebeu em seu corpo
os estigmas ou “marcas” da Paixão
do Senhor Jesus (recordámos este
episódio em LA VERNA ou Montalverne). Como Ele quis morrer nu,
apenas pedindo ao seu guardião
por esmola um hábito para cobrir
sua nudez.

FONTES…

a transmitir ao peregrino a história da salvação, local privilegiado
para nos recolhermos em oração
foi sem dúvida a cripta que guarda
o túmulo com os restos mortais do
Santo.
Emoção grande foi também vivida
em S. Damião, onde Francisco,
desorientado, ouviu as falas do

silêncio, se sentiria irmanado com
a natureza, louvando o Senhor.
Mas voltemos atrás. Greccio ficounos na memória, com seu conventinho construído no meio de cerrada vegetação, testemunha daquele
episódio em que Francisco quis
celebrar de maneira original o nascimento de Jesus nessa noite de

Vem desde há 2 anos a Família
Franciscana a preparar-se para viver com intensidade o 8.º centenário do nascimento da Ordem Franciscana, quando em 1209 o Papa
Inocêncio III recebeu Francisco e
aprovou, o seu modo de viver e
de seus primeiros companheiros.
Nesta tentativa de um “voltar às
origens” e ir “beber às fontes”, nada
melhor do que entrar em contacto
com os locais que fazem parte desta história bonita que tem captado
milhares de pessoas, de todas as
idades, que se deixam seduzir por
este ideal de vida evangélica que
orientou Francisco.
Foram muitos os momentos que
ajudaram o grupo a interiorizar tal
mensagem. Sem seguir a ordem
cronológica do nosso peregrinar,
vamos começar por Assis, essa cidade onde se respira franciscanismo por todos os cantos, a cidade
que viu nascer o nosso Santo e
dele se despediu ao findar a tarde
desse dia histórico de 3 de Outubro
de 1226. Entre o seu nascimento
e sua morte muita coisa aconteceu
que ficou gravada para sempre na
história e de que hoje podemos felizmente tomar conhecimento para
procurar gravar na nossa vida.
É Francisco apelidado de “Cristo da Idade Média”, tantos são os
“sinais” que o aproximam de Jesus. Como Ele, segundo reza a
tradição, teria nascido em local
marcado pela pobreza, que pudemos observar, entrando na actual
“Igreja Nova”. Como Ele viveu pobre (e evocámos o episódio do seu
despojamento diante do Bispo de
Assis). Como Ele reuniu à sua vol-

ros dias da mesma, com passagem por Veneza, Bolonha, Pisa e
Florença - cidades marcadas por
belezas naturais a artísticas, dignas de serem cantadas com outra música diferente da escolhida
para esta crónica. Não posso, no
entanto, deixar de fazer breve referência a Pádua, que alberga na
grande Basílica o corpo do grande
taumaturgo, o nosso Santo António, também ele franciscano - para
nós, portugueses, de Lisboa, para
os italianos, de Pádua, mas que é
o “Santo de todo o mundo”. Ajoelhámos diante de seu túmulo, venerámos suas relíquias e pedimos
sua intercessão junto de Deus.
Em Roma, momento emocionante
foi o da Audiência Papal, em pleno
recinto, debaixo de sol escaldante,
quando Bento XVI, dirigindo-se aos
peregrinos de língua portuguesa,
mencionou os “peregrinos do Convento Franciscano de Varatojo”. E,
antes de rumarmos para Portugal,
ainda houve oportunidade de irmos
em peregrinação à grande “Basílica de S. Paulo fora de Muros”, nas
vésperas do início do chamado
“Ano Paulino”.
Regressámos “mais franciscanos”, tendo bebido nas “fontes”
que têm matado a sede a muita gente que tem seguido pelas
sendas de Francisco de Assis.
Frei Marques de Castro, OFM

Nenhum dos peregrinos terá deixado de entrar na pequena Capela
da Porciúncula, que se encontra
no interior da grande Basílica de
Santa Maria dos Anjos, tão ligada
às origens da Ordem Franciscana
e de nossas Irmãs Clarissas. Aí ouviu Francisco o “Evangelho da Missão”, que lhe mostrou qual o rumo
a dar ao seu viver e dos irmãos;
para esse local conseguiu do Papa
o privilégio do “grande perdão de
Assis”; aí acolheu ele a jovem Clara, dando assim origem à “Ordem
das Damas Pobres”.
Na grande Basílica de S. Francisco, toda ele um escrínio de arte

Crucificado: “Francisco, vai e reconstrói a minha Igreja, que ameaça ruína…” e onde, segundo a
tradição, teria ele também, junto ao
“Jardim de Santa Clara”, redigido
a quase totalidade do “Cântico do
Irmão Sol” ou “Cântico das Criaturas”, convidando todos os seres
a louvar o Senhor. Na Basílica de
Santa Clara houve também oportunidade de observar o mesmo Crucifixo que, teria falado a Francisco,
assim como algumas “relíquias” do
Santo e de Clara.
Não podíamos deixar Assis sem
subir aos “Carceri”, nos arredores
da cidade. Aí Francisco, no meio do

Voluntariado Missionário Franciscano
Partiram para Moçambique, no passado
dia 30 de Julho, para
a sua experiência
missionária as leigas
missionárias Gracinda Cerva e Maria do
Céu Machado. A D.
Gracinda é já pela segunda vez que vai em
missão, pois no ano
passado esteve dois
meses no Chimoio. Este ano vai de novo para
terras do Planalto substituir a D. Nilza, Auxiliar
do Apostolado, na sua escolinha na Soalpo,
para que esta possa vir de férias e descansar.
A D. Gracinda ficará este ano também dois meses. Desejamos muitos frutos no seu trabalho e

louvamos a sua generosidade.
A Maria do Céu Machado vai pela primeira vez e
por lá ficará um mês, pois vai doar o seu tempo
de férias à missão. É professora de Biologia e
vai dar apoio no Lar de S. Gabriel, também no
Chimoio. Esta residência de jovens e adolescentes pertence à Diocese de Chimoio e é orientada
pela Mana Madalena Pedro, de nacionalidade
moçambicana e Secretária da Diocese. Estes
meninos são órfãos e alguns foram tirados da
rua. A sua presença será, esperamos, um precioso apoio na sua formação escolar e humana.
Também irá dar formação às monitoras dos vários jardins-de-infância da cidade, na área dos
primeiros socorros. Para isso as Irmãs Salvatorianas estão a organizar as aulas. Para a Maria
do Céu Machado desejamos de igual modo que

Natal de 1223, dando origem assim aos “presépios” que encontramos em nossas igrejas. Também
um outro ermitério, mesmo lá no
cimo da montanha – La Verna - , a
que já fiz referência, testemunha o
episódio das chagas recebidas por
Francisco em seu corpo, o que o
poderia levar a exclamar como S.
Paulo: “Já não sou eu quem vive. É
Cristo que vive em mim”.
Marcados por tantas lições de
Franciscanismo, entrámos em
Roma. Não vou descrever o que aí
vivemos durante os 3 últimos dias
da nossa Peregrinação, como não
fiz qualquer referência aos primei-

toda a sua entrega missionária seja para bem
do próximo.
Com data marcada para
o dia 10 de Setembro,
a Mafalda Santos faz
um curso na área de
Imunologia, no Porto.
Já participou em várias
acções de formação e
irá dar apoio também nestas escolas na área da
higiene comunitária.
Estas leigas vão em nome da União Missionária
Franciscana, associação de fiéis da Província
Portuguesa da Ordem Franciscana, e estão em
perfeita sintonia com as necessidades locais.
A todas elas desejamos as maiores felicidades
para o seu trabalho missionário. Bem hajam!
MF

CUSTÓDIA DE MOÇAMBIQUE
Franciscanos de Moçambique
reunidos em Capítulo elegem
novo Governo da Custódia. Movidos pelo Espírito da celebração
do Centenário da Fundação da
Ordem renovam o seu fervor missionário.

Página 4
PARTILHA DE VIDA
Frei José Dias de Lima, colaborador do nosso Mensário,
partilha a experiência que o
levou ao hospital para uma
intervenção cirúrgica. Deus
manifesta-se de muitas maneiras… até na doença!
Página 5 e 6

ANO PAULINO
Pregador dos Gentios, S. Paulo, é apresentado como um
grande comunicador que com
os seus escritos e as suas viagens contribuiu decisivamente
para a propagação da fé cristã.
Página 7
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A CRUZ DE S. DAMIÃO
PASSOU POR TRAVASSÔ

EDITORIAL
A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP),
por ocasião do Ano Jubilar dedicado ao Apóstolo Paulo, nos 2000 anos do seu nascimento,
publicou uma Nota Pastoral com o título «Ano
Paulino, uma proposta pastoral», na qual assinala que a Igreja de hoje «tem dificuldade em
anunciar Jesus Cristo a uma sociedade cada
vez mais secularizada». Dedicamos este Editorial ao tema Paulino, apresentando alguns
excertos que achamos mais significativos da
Nota Pastoral.
O evangelizador possuído por Jesus Cristo. «Paulo revela-nos, no testemunho da sua
vida, o dinamismo sobrenatural da evangelização: a força que brota do encontro com
Cristo ressuscitado. Tudo começou na sua
conversão, com a revelação pessoal de Jesus Cristo, afirmando uma verdade perene:
só quem se converte a Jesus Cristo pode ser
evangelizador».
Um novo ardor! «Evangelizar não é uma estratégia e não se reduz a um programa: é uma
paixão de amor por Jesus Cristo e pelos nossos irmãos e irmãs. Com Paulo, o ardor da
evangelização brota da sua paixão por Jesus
Cristo. O encontro com Cristo na estrada de
Damasco mudou a sua vida. Aos Filipenses
confessa ter sido completamente apanhado
por Jesus Cristo “para o conhecer na força
da sua ressurreição e na comunhão com os
seus sofrimentos, conformando-me com Ele
na morte, para ver se atinjo a ressurreição de
entre os mortos” (Fil 3,10-11). A sua vida reduz-se à identificação com Cristo: “Para mim
viver é Cristo” (Fil 1,21; cf. Gal 2,20); tudo o
mais é lixo» (cf. Fil 3,8).
Prioridade da experiência comunitária da
fé. «Para Paulo o Evangelho é uma força de
comunhão. Jesus Cristo, ao atrair cada um
a si, pela fé, deseja à Igreja, onde se vive a
caridade, a comunhão com Deus, por Jesus
Cristo e com os irmãos. Paulo concebe a sua
missão como um edificar contínuo da Igreja
que Jesus Cristo deseja e ama. O seu principal instrumento catequético é as suas cartas,
todas elas directa ou indirectamente dirigidas
às Igrejas».

Uma réplica da CRUZ DE S. DAMIÃO ,
que está na origem da vocação de Francisco de Assis, tem percorrido várias
zonas do território luso, continental
e insular. Tem visitado Fraternidades
das “três Ordens Franciscanas”, com a
missão de levar os irmãos a reflectir a
sua própria vocação. Em fins de Junho
esteve na Paróquia de Travassô, diocese de Aveiro. Embora não seja sede de
qualquer Fraternidade da OFS, apesar
de aí haver irmãos pertencentes a
uma Fraternidade vizinha, alguém devidamente mandatado tomou a iniciativa de a ir buscar a Aveiro. Travassô,
onde se veneram os Protomártires da
Ordem Franciscana – os Mártires de
Marrocos – com uma devoção rara
de igualar noutras paragens, aceitou
o desafio e, durante toda a semana,
na Igreja Paroquial, houve momentos de oração e reflexão. Ao nosso
Jornal chegou uma “reflexão” feita
por um jovem – o Carlos Morais, da
Associação de Acólitos – que gostosamente inserimos nas suas páginas
para que os nossos leitores possam
também partilhar.

veu e sentiu nas linhas de batalha -, ouve
uma voz que lhe diz: “Francisco! Vai e reconstrói a minha Igreja!”. “Vai e reconstrói
a minha Igreja!” Foi esta a proposta que
Deus fez a Francisco. É esta a proposta
que Deus nos faz, todos os dias… a cada
manhã… em cada encontro com o outro.
É este o convite à mudança! RECONSTRUIR… REPARAR! Como ontem, hoje,
aqui e agora, é este o caminho que Deus
nos propõe a seguir!

Voltado da guerra, na igreja de S. Damião, enquanto procurava encontrar alguma paz em si mesmo - depois do que vi-

«O facto de as Igrejas serem a expressão
da Igreja que Jesus Cristo quer e ama, faz
da comunhão na fé e na caridade a grande
exigência da unidade. Esta unidade não é a
uniformidade humana, mas a participação da
unidade de Cristo com o Pai, no Espírito».
Corresponsabilidade na missão. «A paixão
por Jesus Cristo, Paulo transmitiu-a aos outros cristãos, infundindo neles o mesmo ardor
pela missão. Esta torna-se, assim, expressão
da caridade, na comunhão da Igreja. Paulo
percebeu que toda a Igreja é chamada a ser,
com os Apóstolos, corresponsável na missão».
Animados por este espírito missionário de
S. Paulo, prosseguimos com ardor e fervor o
nosso trabalho missionário.

E nós, aqui… Seremos capazes de ouvir
esta “voz” que apenas se ouve com o coração?
Estaremos nós preparados para acolher
em nós esta mensagem?
Francisco nunca se sentiu preparado!
Teve dúvidas! Mas caminhou e entregou-se completamente a este projecto de
Deus! E, passo a passo, dia após dia, deiDesejo-vos saúde, paz e a bênção do
Pai. Com os meus melhores cumprimentos, despeço-me, atenciosamente
Adalcina Anunciação Gomes
Sr. Padre Vitor

Corujas, 20-06-2008
Estimados Srs. Padres,
O fim desta é enviar-vos um cheque de
(…), pela assinatura do Jornal das Missões. É um jornal que nos ajuda, com
boas informações, para quem é católico
e, também, para quem tem saudades de
Moçambique. Sinto muitas! Estive lá 8
anos, sempre ligada aos Franciscanos,
pois trabalhava na Rádio Pax. Envio o
nome das colaboradoras deste dinheiro
enviado por (…).

Tal como ele e os companheiros daquele
tempo e ao longo dos tempos, hoje caminhar assim não é fácil! O caminho é duro!
Caminhar em Igreja - não na Igreja, mas
em Igreja - é difícil; e caímos, tropeçamos, ferimo-nos; duvidamos, somos
tentados ao fracasso, à desistência…
Francisco nunca desistiu! O que ele
sentia no coração, o seu amor a Cristo
e aos outros foi superior a todas as dificuldades!
Acolher este convite de Deus à mudança é deixar ecoar a Sua Voz no coração,
uma Voz que não se impõe, não grita,
mas que apenas se deixa ouvir a segredar no silêncio. É aceitar com humildade o caminho que Ele nos propõe. Um
caminho que até pode ser duro, mas
que será repleto de Alegrias… Porque
Ele, que nos envia como ovelhas para
o meio de lobos, estará sempre connosco! É esta a certeza, de que cada passo
será sempre por Ele e com Ele… porque nesta vida tudo gira e acontece em
torno de Deus!

Francisco de Assis não nasceu “irmão
universal”, mas tornou-se o “irmão universal”, a preço de uma total reviravolta.
Como adolescente e como jovem, não
era aquele homem de paz que habitualmente procuramos e admiramos.
Filho de um rico negociante, Francisco
cresceu no seio de uma família gananciosa e sedenta de poder. Levado também por esta exuberância, e na força da
juventude, gosta de aparecer, de brilhar,
de estar acima dos outros, de se aclamar
rei da juventude. Domado pela glória, vai
à conquista do mundo que naquela época
se alcançava com a guerra.

xou-se inundar pelo doce e intenso Amor
de Deus; doçura que experimentava em
cada um dos seus irmãos, em cada uma
das criaturas da terra - suas irmãs -, no
calor do irmão sol, na brisa do irmão vento, na frescura da irmã água, na riqueza
da mãe terra…

Felicito-o pela qualidade de artigos publicados no Jornal “Missões Franciscanas”. Gosto imenso do trabalho realizado e que Deus vos abençoe e faça
frutificar todo o vosso árduo trabalho.
Leio-o sempre. Vai esta pequena ajuda,
pois também já temos o nosso Fundo
das Missões.
Bom trabalho, mas também bom descanso.Um abraço da
Irmã José Pires, FHIC

Foi esta a Esperança que animou o percurso de Francisco e dos seus irmãos
até aos nossos dias.É esta a Esperança
com que somos convidados a caminhar!
É com esta Esperança que temos, cada
um, de partir também, aqui e lá fora, para
a reconstrução desta Igreja, que não é de
pedra, mas que somos todos nós.
Deixemos no silêncio do nosso coração
ecoar a voz de Deus…
Carlos Morais, Acólito
Paróquia de S. Miguel de Travassô
Rev. Padre,
Já fui zeladora hà muitos anos atrás,
agora apenas recebo o jornal que gosto
muito de ler. É muito bom, mas, às vezes não o leio todo porque tenho muito
que ler. Recebo a Voz de Fátima, o Ecos
do Sameiro (o meu lugar preferido), pois
sou organista na Basílica de Nª. Srª. do
Sameiro, aos Domingos e Dias Santos.
Sinto-me muito feliz, graças a Deus.
Mando-lhe (…) para ajudar nalguma
coisa, pois eu tenho bastantes coisas a
pagar, mas é um pouquinho para cada
lado. O Senhor nos recompensará de
tudo, não é verdade?
Despeço-me em Cristo Jesus
Maria Conceição Oliveira

Material Missionário 2009
Proprietário e Editor: União Missionária Franciscana
Membro da

Director e Chefe de Redacção: Vítor Manuel Gomes Rafael, ofm

Assinatura anual

€   5,00

Assinatura benfeitor € 10,00
Avulso
€   0,46
Tiragem 11.500 exemplares

Depósito Legal n.º 60342/92
Registo de Imprensa n.º 102581
Contribuinte n.º 501 188 207

Associação de Imprensa
de

Inspiração

Cristã

Redacção e Administração:

Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
Telefone: 244 839 904 / 6  Fax: 244 839 905
Telemóvel: 916 200 803   E.mail: umfprocnac@netcabo.pt
P R
Home-page: www.uniao-missionaria-franciscana.org
Redactores: Fr. Álvaro Cruz Santos da Silva, Fr. António Marques de Castro, Frei José Dias de Lima
		
Fr. Manuel Marques Novo e Fr. Paulo Jorge Monteiro Ferreira

E

Impressão: Jorge Fernandes Lda. - Quinta do Conde de Mascarenhas, nº. 9 - 2825-259 Charneca da Caparica

S

S

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
e s t ã o p r e s e n t e s . Te m o s
os Calendários de Parede, Agendas de Secretária, Agendas de Bolso e
Calendários de Bolso. Em
todas estas publicações
encontrará
mensagens
das nossas missões.
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Breves Apontamentos de formação Missionária
A Celebração dos Mistérios de
Cristo
A Liturgia é um conjunto de sinais
portadores e eficazes da presença de
Cristo ressuscitado. Diz o documento
do Concílio sobre a Sagrada Liturgia:
«Cristo está sempre presente na sua
Igreja, especialmente na acção litúrgica» (SC 7). Esta presença é principalmente celebração do mistério pascal
de Cristo, que deve ser anunciado a
todos os povos.
Os sinais litúrgicos são os sinais mais
eficazes de evangelização da própria
comunidade e, a partir dela, para todos
os homens. Na Liturgia torna-se presente Cristo, Sacerdote e vítima como
mediador universal entre Deus e os homens (Cfr. Hebr. 7, 25).

A acção missionária da Igreja faz com
que a comunidade dos crentes celebre
e viva o mistério pascal de Cristo morto
e ressuscitado. Neste sentido, toda a
Liturgia, e de modo especial a celebração eucarística, é a fonte e a meta de
toda a evangelização (Cfr. SC 10).
A tarefa evangelizadora encaminha-se
para a implantação da Igreja. Assim,
esta implantação só pode realizar-se
por meio dos sinais permanentes da
presença de Cristo ressuscitado. O sinal principal desta presença é a celebração litúrgica como anúncio, presença e comunicação do Mistério Pascal.
Os sacramentos, como sinais salvíficos
eficazes instituídos pelo Senhor, são a
máxima expressão da sacramentalidade da Igreja e, consequentemente,

A acção evangelizadora
tende sempre a construir
uma comunidade cristã
onde se celebra o mistério pascal de Cristo, especialmente na Eucaristia. A palavra anunciada
e testemunhada é anúncio da salvação de Cristo
que se torna presente por
meio da celebração litúrgica.
A sacramentalidade da
Igreja encontra o seu
ponto culminante na celebração litúrgica e, de
modo especial, na celebração dos sacramentos e se faz missão no sentido em que comunica eficazmente o mistério de Cristo a toda a
humanidade.
A Igreja, ao tomar consciência da sua
natureza missionária como participação
na mesma missão de Cristo, não só se
sente chamada a proclamar a mensagem evangélica, mas também a realizar
a obra de salvação mediante o sacrifício
e os sacramentos, à volta dos quais gira
toda a vida litúrgica (Cfr. SC 6).

eclesial da celebração dos sacramentos, juntamente com a pregação da palavra, realiza a obra da salvação.
Os sacramentos, chamados «sacramentos da fé», educam a comunidade
e cada um dos fiéis a celebrar, viver e
anunciar a mesma fé (Cfr. SC 59).
Os sacramentos de iniciação cristã
(baptismo, confirmação e eucaristia)
são parte integrante do primeiro anúncio e por isso pertencem ao processo
de implantação da Igreja. A proclamação do Mistério Pascal de Cristo é uma
chamada a participar nele por meio
do baptismo. A confirmação une mais
à Igreja pela graça especial do Espírito Santo, que transforma os crentes
em defensores da fé e testemunhas
de Cristo; pela Eucaristia se chega à
plena participação do Seu
mistério pascal.
Os restantes sacramentos,
a partir dos sacramentos
de iniciação cristã e, de
modo especial, a partir da
Eucaristia, são outras tantas etapas de um caminhar
eclesial, pessoal e comunitário até á Páscoa definitiva
juntamente com toda a humanidade.

também do seu ser missionária, de
modo especial quando se trata da Eucaristia.
A missão da Igreja inclui a acção sacramental: Jesus mandou os seus discípulos a baptizar todos os povos (Cfr. Mat
28, 19); na última Ceia deixou o corpo
e o sangue entregue por todos e disse que fizessem em sua memória (Cfr.
1Cor 11, 24-25); enviou os apóstolos
e deu-lhes o poder de perdoar os pecados (Cfr. Jo 20, 21-23). Esta missão

A Igreja, «sacramento universal de salvação», é a
mesma comunidade peregrina e escatológica que,
celebrando o sacrifício do
Senhor, se prepara e prepara todos os irmãos para a última vinda de Cristo ressuscitado (Cfr. SC 47).

ORDENAÇÕES NA BEIRA
(Moçambique)
A Custódia de Santa Clara de Assis, em Moçambique, esteve
em festa...
No domingo, 29 de Junho, solenidade de São Pedro e São
Paulo, realizou-se na cidade da Beira, para nossa alegria, a
ordenação diaconal de Frei José Manuel Bambo e sacerdotal
de Frei Domingos Pedro Tomo Simbe e de Frei Abel Mouzinho
Francisco dos Remédios para o serviço de Deus e de seu
povo. Como sempre acontece neste tipo de cerimónias, participou grande número de fiéis nesta celebração

F. Domingos, F. Bambo e F. Abel

Terminada a Santa Missa, presidida por Dom Jaime Pedro
Gonçalves, Arcebispo da Beira, e após a cerimónia do beijamão, seguiu-se um almoço partilhado no Salão Paroquial, que
englobou também a parte recriativa.
“Vive o mistério que é posto nas tuas mãos”. O que é este
mistério se não a Santíssima Eucaristia? Nela “está contido
todo o bem da Igreja” (Presbyterorum ordinis, 5). Este mistério
é Cristo, Pão da vida, que se deu a si mesmo “pela vida do
mundo” (Jo 6, 51). Este mistério é Cristo, pastor e porta das
ovelhas, “vindo para que [os homens] tenham vida e a tenham
em abundância”

Nos próximos apontamentos falaremos
sobre os «servidores da caridade e
promoção humana». Se algum dos leitores quiser aprofundar estes estudos,
pode seguir o nº 546 da Biblioteca de
Autores Cristãos (BAC) e a Constituição sobre a Sagrada Liturgia do Concílio Vaticano II.
Frei Vítor Rafael, OFM

PROGRAMA
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

Frei Jorge Bender

• 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)

A U.M.F. EM ACTIVIDADE
Nos próximos meses a União Missionária Franciscana tem programadas algumas actividades:
RETIRO NACIONAL DA UMF
Será em Fátima, na Casa de Retiros de Nossa
Senhora das Dores, como tem sido largamente
anunciado, de 21 a 25 de Agosto.
PEREGRINAÇÃO À TERRA SANTA
Depois dos Lugares Franciscanos de Itália, é a
vez de irmos a Israel, com data marcada para
24 a 31 de Outubro, com todos os lugares já
preenchidos, não havendo qualquer vaga, a não
ser em caso de desistências.
FESTA DAS MISSÕES NO FUNCHAL
(MADEIRA)
No dia 9 de Novembro terá lugar no Funchal
a tradicional FESTA ANUAL DAS MISSÕES
FRANCISCANAS. O programa está a ser cuidadosamente preparado
RETIRO EM VARATOJO
E CONVÍVIO MISSIONÁRIO
Como habitualmente, a Procuradoria da UMF
de Varatojo realiza o seu Retiro Anual, este ano
de 14 a 16 de Novembro, terminando no último
dia com actividades extensivas a outras pessoas que apareçam, incluindo o costumado “Magusto”.
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De viagem por Moçambique e Pretória na África do Sul
Aos leitores do «Missões Franciscanas» queremos dar notícias sobre a viagem que Frei Vítor Rafael fez a Moçambique
juntamente com o leigo missionário Nuno Vale. Segue-se o
texto que chegou à nossa Redacção.

Chegámos a Maputo no dia 26 de Abril e ficámos hospedados na Fraternidade de Santo António da Polana. Frei Pedro
Costa recebeu-nos juntamente com o Frei Calisto, Frei Senete e Frei Lucas, Custódio. No dia 28 de manhã seguimos
para o Chimoio, de avião. A viagem demorou cerca de 1 hora
e 40 minutos, num avião de 30 lugares. O tempo no planalto
estava bom e ali à nossa espera estavam a mana Madalena,
Secretária da Diocese do Chimoio e responsável pelo Lar
S. Gabriel, Frei Ilídio Inácio, do Seminário de Santo António, e Salvador Armando, nosso motorista e que dá apoio
aos leigos. Seguimos para a residência e aí tratámos de nos
acomodar. Depois do almoço, fomos visitar os jovens do Lar
e o leigo Nuno tratou de acertar o horário de trabalho com os
responsáveis. Ele acompanhou os jovens na informática e
no estudo, bem como nos momentos de desporto e lazer.

de um complexo frigorífico do Senhor Agostinho da Cal. O
“Século” de Johanesburg de 12 de Maio de 2008 deu notícia
do acontecimento, de que citamos parte:
«Na inauguração do novo complexo, cerimónia que teve lugar pelas 14 horas de segunda-feira, 5 de Maio, presidida
pelo arcebispo George Daniel, da Arquidiocese de Pretória,
contavam-se, entre os convidados, Frei Gilberto Teixeira,
OFM da Igreja de Santa Maria dos Portugueses, Father Josef de Lama, da Igreja Católica de Pretória North, e Frei Vítor
Rafael, OFM de viagem a Chimoio, Moçambique, mas na
ocasião a passar alguns dias em Pretória, pois o liga uma
certa amizade à família «da Cal». Ali proferiu algumas palavras, antes da bênção da imagem de Nossa Senhora de
Fátima pelo Arcebispo George Daniel, para posteriormente
ser colocada no nicho construído para o efeito, na fachada
frontal desse grande armazém.
Nessa pequena cerimónia religiosa, com cânticos alusivos
ao acto, pelos membros do grupo coral da Igreja de Santa
Maria dos Portugueses, João da Cruz de Jesus e
esposa Maria da Luz, Manuel Rodrigues e sua mulher Felisbela, Fernanda Laranjeiro e Lurdes Couto,
a que se lhes juntaram Rita da Silva, Maria Nunes
Fourie e seu marido, e a religiosa Henriqueta Teixeira, Frei Vítor Rafael salientou, ao mencionar o
provérbio “Quem meu filho beija minha boca adoça”, a mensagem cristocêntrica que recebemos de
Nossa Senhora, que nos pede para que rezemos
pela conversão dos pecadores e salvação do mundo, ao venerá-la, como hoje aqui acontece, estamos como portugueses a honrar o título mariano de
«Nossa Senhora de Fátima» que nos toca e enche
o coração.

Recorda-se que esta imagem de Nossa Senhora de
Fátima, sugerida pelo comendador Manuel da Cal a
seu irmão Agostinho, vinda expressamente de PorArcebispo D. Jorge com elementos da Comunidade Portuguesa
tugal, com o vice-cônsul aposentado, Mário Silva, a
No dia 2 de Maio desloquei-me a Pretória, na África do Sul, tratar ali de tudo, desde a encomenda mediante a dimensão
para aí participar numa festa familiar na «farma» do Senhor solicitada, até ao despacho por via aérea para Joanesburgo,
Manuel da Cal. Na presença do Senhor Arcebispo de Pretó- a quem a família da Cal está muito grata ao modo como esse
ria e de um restrito grupo de amigos, procedeu-se à bênção seu amigo, a viver em Vila Nova de Gaia, ali tratou a rigor
de um nicho com a imagem de Nossa Senhora de Fátima e de tudo a tempo de poder chegar a Pretória antes da data

FRANCISCANOS DE MOÇAMBIQUE
EM CAPÍTULO
Capítulo da Custódia Autónoma de Santa
Clara de Assis em Moçambique
Entre os dias 16 ao 20 de Junho do corrente
ano, a Custódia Autónoma de Santa Clara de
Assis, em Moçambique, realizou o seu Capítulo. O local escolhido foi Guiúa (Inhambane).
Participaram 33 irmãos, em ambiente de muita alegria, sob a orientação de Frei José Maria Moreira Pereira de Faria, Visitador Geral
Celebrar um Capítulo é sempre um momento
importante em que os irmãos se encontram
diante do Senhor para rezar juntos, para re-

flectir sobre a sua vida, vocação e missão.
Escolhemos como tema do Capítulo “Fraternidade contemplativa em missão” porque são
estes os elementos constitutivos da nossa
vida, vocação e missão franciscana.
Fraternidade - A fraternidade é um dom e uma
tarefa. Como dom a acolhemos com gratidão.

Como tarefa, temos de nos comprometer mutuamente na sua construção e crescimento.
Contemplativa - Ter a mente e o coração voltados para o Senhor Deus, não apagando o
espírito de santa oração e devoção, é a primeira e principal tarefa de todo o Frade Menor. Opção que dá fundamento e ilumina as
outras opções da nossa vida.
Em Missão - Anunciar e realizar a Boa Noticia
do Reino de Deus é a nossa vocação de Irmãos Menores. A Ordem dos Frades Menores
existe para a missão. É uma “fraternidade-emmissão”. A missão, para nós, Irmãos Menores,
antes de ser qualquer
coisa que realizamos,
é a nossa maneira de
ser.
O Capítulo Custodial
foi tempo para discernir, projectar, celebrar e
restituir ao Senhor todo
o bem que faz em nós.
Também
realizámos
a eleição do Governo
da Custódia, que ficou
formado pelos seguintes irmãos: Frei Evódio
João (Custódio); Frei
Lucas Francisco Gololombe (Vice-Custódio)
e Frei Orlando António,
Frei Jorge Alberto Bender, Frei José de Jesús
González Hernández e Fr. Ilídio Jacinto Inácio
(Conselheiros).
Que Maria Imaculada abençoe os nossos
passos e que S. Francisco e Santa Clara,
nossa Padroeira, nos guiem na nossa caminhada.
Frei Jorge Alberto Bender

planeada para esta significativa cerimónia religiosa».
De regresso a Moçambique, ainda deu para ajudar a família
de Domingos Luís Conde que vivia com a esposa, dois fi-

lhos e um irmão, em condições sub-humanas num minúsculo
compartimente mal telhado de uma casita sem telhas. Não
podendo virar a cara a tamanha necessidade, providenciámos os barrotes, as chapas de zinco, porta e janelas. Cimento para reboco interno e cimentar o pavimento. Disse-nos no
fim com água nos olhos: «Na próxima época das chuvas já
não vamos sofrer»!
Ainda foi possível ajudar e orientar as Irmãs Franciscanas
de nossa Senhora a tratar da papelada para construir a tão
desejada Escola Primária de Santo António. Recordo que
esta escola funcionou 2 anos nas instalações recuperadas
de uma escola no Seminário Franciscano do Chimoio.
Foram realizados encontros com outras entidades de Solidariedade Social Cristã, de que oportunamente daremos informação.
Terminamos aqui esta breve partilha, apresentando a todos
os leitores deste Jornal votos de Paz e Bem.
Frei Vítor Rafael, OFM

Missão Católica de Cumura
(Guiné Bissau)

Projectos apoiados
pela União Missionária Franciscana
Partilha e Colaboração
Como fizemos no passado número de Julho, voltamos a falar do trabalho missionário que a Dr. Alice
Ferreira, médica pediatra, tem
vindo a realizar na Guiné com
o apoio da UMF, mais propriamente em Cumura. Em breves
palavras voltamos a apresentar
a Missão:
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 e do
tempo de São Francisco. Estas
pessoas, separadas da sociedade, são marginalizadas por
completo.
Esta ajuda aos mais pobres e doentes, tal
como no tempo de São Francisco de Assis,
ainda perdura nesta Missão que cresceu e
diversificou a sua actividade, em diferentes
áreas.
Material Médico e Apoio à Enfermagem
Porque o equipamento em material médico
e de apoio à Enfermagem é escasso nos
diferentes serviços e pavilhões do Hospital
Geral e na Leprosaria, outro repto nos foi
feito: angariar fundos para levar algum Material Médico na perspectiva de melhorar o

apoio efectivo aos Cuidados de Saúde.
Conseguimos algumas ofertas de equipamento e fizemos aquisição de outro material, com a ajuda dos contributos que nos
entregaram, por parte de quantos quiseram
e puderam ajudar.

Igreja da Missão de Cumura

Falta-nos ainda muita coisa, mas temos
esperança de que vamos ter mais ajudas.
Contamos também consigo.
Neste momento, e sendo Cumura o Hospital de referência da Lepra, não só para
a Guiné-Bissau como ainda dos países circundantes, neste projecto de equipamentos, surgiu-nos a ideia da angariação de
material de apoio ortopédico, Cadeiras de
rodas e Canadianas. Tem alguma Cadeira
de rodas ou Canadianas em bom estado?
Contacte-nos!
Dr. Alice Ferreira
Médica pediatra
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Projecto Gorongosa
Chegou à nossa Redacção este pequeno pedido de divulgação, que
gostosamente deixamos à consideração dos nosso Leitores
No desejo de formar para a vida e preservar de maus caminhos, a
Paróquia da Catedral adoptou três adolescentes órfãs e colocou-as no
internato de uma escola da Diocese, situada no distrito e Gorongosa, a
200 kms. da cidade da Beira.

Fr. Máximo Fusarelli de visita a Moçambique
O Seminário Franciscano de Santo António de Chimoio teve a honra de receber
a visita do Secretário Geral de Formação
e Estudos no dia 29 de Maio, onde teve
um encontro com os frades que estão a
fazer os seus estudos de filosofia em Lusaka e já gozam as suas férias.
Neste encontro estavam presentes dois
membros seculares, uma Irmã Vitoriana,
Frei Lage, Frei Ilídio e Frei Alexandre.
Depois das apresentações, o Frei Máximo, muito resumidamente, falou-nos
da situação dos frades no mundo e na
Ordem. Ele dizia que a Família Franciscana no mundo é uma riqueza na sociedade em que se encontra. O carisma
franciscano fica mais rico vivendo neste
contexto africano, visto que a vida é tudo
o que faz parte de nós mesmos: a nossa
cultura, tradições, hábitos e de um modo
particular o sermos moçambicanos.

São elas a Edite José, a Ana Maria e a Joana Elisa, todas três de 15
anos, sem família com meios para as fazer crescer para a vida com segurança. Todas três estudam ainda a 8ª classe, pois não lhes foi permitido acesso às escolas oficiais para continuação dos estudos pela crónica
falta de vagas, sobretudo nas classes mais avançadas.
Cada uma acarreta-nos uma despesa de cerca de 170,00 € por ano,
ficando as três por 510,00. €. Eu, Frei José Maciel da Costa e Silva, Missionário Franciscano, na Beira (Moçambique), venho apresentar este
pequeno Projecto aos leitores do «Missões Franciscanas» e desde já
muito agradeço ao seu director, Frei Vítor Rafael, a possibilidade em dar
a conhecer esta necessidade.
Frei José Maciel, OFM

A Ordem está preocupada com a formação inicial dos irmãos. Essa formação não se limita aos primeiros anos,
mas prolonga-se durante toda a vida. Os Franciscanos
estão a trabalhar e apostam na formação humana efectiva, emotiva e, acima de tudo, cristã. Há necessidade
de uma profunda e madura formação. Ser franciscano
hoje é aprofundar o carisma franciscano. Sendo assim,
os estudos são importantes não para adquirir um nível
superior, mas sim para dialogar, anunciar e inculturar o
nosso carisma.
Neste ponto sobre a inculturação, o Fr. Lage opinava
que ser franciscano em Moçambique é um processo
que ainda procuramos levar a bom termo.
Partilha e solidariedade são dois elementos que não
devem e nem podem distanciar-se do carisma franciscano. O aspecto social e a pobreza têm sido um desafio para a vida franciscana em África, o que faz com

SINAIS DE DEUS
Queridos leitores do Jornal “Missões Franciscanas”: contar “casos de vida” que nos
deixem lições e ensinamentos tem sido a
minha preocupação e o meu compromisso,
enquanto membro do corpo redactorial deste Jornal. Confesso que nunca esperava que
um dia eu próprio iria fazer parte, na primeira pessoa, dessa sucessão de “Lições de
Vida”, mas Deus assim quis e a Sua vontade
soberana seja feita.
Considero a minha experiência pessoal como
um milagre e uma manifestação da bondade
de Deus, que em Jesus me amou como mais
ninguém pode amar.
Eu estava seguro da minha saúde, sentia-me
um “touro”, que o sou realmente pelo signo
do zodíaco, e fiava-me nas minhas forças.
No entanto, apesar de problemas de gastrite
crónica, desde 1991 com três irradicações
do Helibacter Pilory do estômago, com sucesso, e a última endoscopia alta feita em
Junho de 2007, revelando tudo normal e
sem preocupações, a verdade é que se encontrava oculto no meu estômago um cancro
maligno que, quando se revelasse em sintomas de dor, já seria tarde demais e a minha
vida neste mundo não passaria de Fevereiro
ou Março de 2009, segundo os médicos.
O sinal de alerta surgiu quando eu acompanhava o meu colega no sacerdócio, o Frei
Gandarela, no processo que o levaria à
execução de uma cirurgia chamada duodenopancratectomia, para a remoção de um
cancro que lhe invadiu o pâncreas e o duodeno e ameaçava outros órgãos vitais. Ficou
ictérico, isto é, completamente amarelo, em
quinze dias, e a acção rápida do IPO do Porto, sobre o seu problema, foi decisiva para
hoje continuar no meio de nós em lenta mas
franca recuperação, devido aos seus setenta e quatro anos de idade.
Ora, acompanhando-o eu nas consultas do
IPO do Porto, e marcando presença com as

minhas visitas após a operação, animando-o
e transmitindo-lhe coragem, todo aquele ambiente do IPO me fez pensar se não seria
melhor voltar a questionar o meu médico sobre o problema do meu estômago, devido a
toda a minha história clínica passada. Decidi
então pedir ao médico de família uma endoscopia alta. Pedi, por pedir, porque eu comia
bem, o apetite não me faltava e não tinha
dores nem indícios de que a minha vida estava ameaçada pelo cancro. O próprio médico, perante a minha história clínica, disse
que só me passaria o dito documento para
me tirar a “cisma”. Sinceramente confesso
que, no lugar do médico, eu teria reagido da
mesma maneira, se fosse ele o doente e eu
o médico. É que não havia motivo aparente
para me submeter a tal exame.
A verdade, porém, é que, perante a realidade
da doença do meu colega, e algo que não sei
explicar, interiorizei que alguma coisa de errado se passava comigo e tudo se confirmou
nos exames às peças biopsadas do meu estômago. A notícia do seu resultado caiu-me
como uma bomba, através de um telefonema
do Doutor Pinto Matos, meu amigo e médico
pessoal. Encontrava-me eu então na reunião
que o Bispo do Porto, D. Manuel Clemente,
estava a fazer com os Religiosos de todos os
Institutos e Congregações da sua diocese no
Seminário de Vilar.
-Viva, Sr. Doutor Pinto Matos. Então, boas
notícias?
-Não, padre Lima, custa muito dizer-lhe, mas
isto está mau!
- Que quer dizer, doutor?
- Amanhã quero que venha a Vila Real, sem
falta. Temos que começar a tratar disso já!
-Mas… que se passa, Doutor?
-O senhor padre tem um carcinoma gástrico
maligno e na sua idade é muito complicado.
-Doutor, não me esconda nada, seja directo:
que significa isso na prática?
-Vamos com calma, padre Lima, apareça cá
amanhã.

-Doutor, não me deixe em suspense, eu aguento, vá lá, que se
vai passar comigo?
-Padre Lima, preferia dizê-lo pessoalmente, mas, se assim quer,
aqui vai. O que se passará na
prática é que o senhor terá de
ser sujeito a uma gastrotectomia
que, quase de certeza, é total. O
seu carcinoma, que é maligno,
como sabe, tem 20 milímetros ou
seja, dois centímetros, e é já muito grande. Quero-o aqui sem falta, no Hospital de Vila Real, para
exames, repetir a endoscopia e
fazer um tac para ver se há mais
algum problema.

que as nossas famílias muitas vezes não cheguem a
perceber o que é viver a pobreza franciscana.
Os frades que estão em Lusaka apreciaram muito este
Encontro, pois o Secretário procurou esclarecer algumas dúvidas relacionadas com o processo de formação
e estudos. Depois do encontro que teve connosco, foi
também partilhar sua experiência com os irmãos seminaristas. No final tivemos um jantar, seguindo-se um
momento recreativo, em que intervieram os seminaristas. No dia seguinte o Frei. Máximo celebrou a missa
da manhã e pelas 9h despediu-se, seguindo para a
Beira.
O que mais me tocou foi uma das suas afirmações:
“Apesar da pobreza que vivem, vocês são felizes e
mostram a vossa alegria de serem franciscanos”.
Que Deus abençoe este irmão que de muito longe veio
e o acompanhe sempre na sua vida religiosa franciscana. Obrigado, Frei Máximo Fusarelli, pela sua partilha.
Frei Hortênsio Bernardo José, OFM

Hino
Alegria do mundo, Estrela de Alva:
Nenhuma estrela como Vós nos guia.
Sois o braço do Deus forte que nos salva,
Virgem Maria.
Sois a escada de luz lançada à treva
Para ligar ao Céu a terra fria.
Fulgente aurora, a vida em Vós se eleva,
Virgem Maria.
Só o trono de Deus é mais sublime
Que o vosso trono, à luz do eterno Dia
Celeste Mãe da paz que nos redime,
Virgem Maria.
Toda a honra à Trindade seja dada

Enfim, o telefonema não foi muiE os Anjos Vos exaltem à porfia,
to longo e o médico não queria
Porque sois nossa Mãe, de Deus amada
adiantar muito mais, mas eu tiVirgem Maria.
nha consciência de que o tal tac
era para ver se havia metásteses
Solenidade da Assunção da Virgem Santa Maria
noutros órgãos e na minha idade
eu sabia que era galopante e neque a perspectiva do sofrimento e da dor me
cessário agir imediatamente, pois cada dia, fizeram estremecer. Mas uma paz interior se
cada minuto e cada segundo se tornavam apoderou de mim e uma confiança em Deus
decisivos para uma intervenção cirúrgica.
gerou em mim um optimismo tal que tirei
A reunião estava a terminar e eu aguentei até
ao fim. A minha primeira reacção foi procurar
imediatamente um sacerdote, amigo e confidente, com quem pudesse explodir o que me
ia na alma e no pensamento. Telefonei ao
Padre Frei José Alberto Oliveira, franciscano
como eu, e fui ter com ele a Leça da Palmeira. Conversámos horas e horas e fui-me
libertando da pressão em que estava. A minha confiança na sua amizade e a presença
de Jesus que me falava através dele foramme enchendo de coragem. Fomos depois, a
meu pedido, ter com um casal, amigo e confidente dos dois, o Nelson e a Elisa, que tem
sido uma bênção nas nossas vidas e com
eles ficámos em diálogo. É verdade que as
lágrimas me correram dos olhos. É verdade

uma grande lição para a minha vida:

A força de Deus manifesta-se nas palavras
do sacerdote e a força cristã dos que vivem a
mesma fé é o verdadeiro encontro com Deus
que, presente no homem, se manifesta nas
palavras e nos gestos de amizade daqueles
que nos mergulham no oceano profundo da
presença do mesmo Senhor Jesus Cristo
com quem formamos um só corpo.
Foi decisivo o encontro com este sacerdote
e aquele casal maravilhoso, numa conversa
amena de longas horas, onde até acabei por
sorrir perante o inevitável, para iniciar, com
coragem, a nova página da história da minha
vida.
Frei José Dias de Lima OFM
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UM MURRO NO ESTÔMAGO
Qualquer pessoa apanha um enorme susto quando recebe
a notícia de que tem um cancro em qualquer parte do corpo.
Comigo mão houve excepção quando me foi comunicado
que tinha um carcinoma maligno e galopante no estômago.
Mas, depois do susto inicial, acabei por me colocar nas mãos
de Deus, animado pelas palavras dos amigos que, na hora
certa, marcaram a sua presença.
Em Penafiel, o povo cristão que frequenta a Igreja do Calvário testemunhou como reagi, com optimismo e fé, a uma situação drástica que acontecia na minha vida. Até à véspera da
cirurgia fiz a minha vida perfeitamente normal e sem “stress”.
Na sexta-feira, dia vinte, fui levar “material missionário” a Zeladoras da UMF na região de Vila Real, Vila Pouca de Aguiar
e Moimenta da Beira. No dia 21 de Junho participei numa
sardinhada a favor das obras da Igreja do Calvário, nas instalações do CCC, animada pelo Grupo “Agostinho Costa” e
as “Incansáveis”, que se prolongou até à uma da manhã do
dia 22. Aí provei as minhas sardinhas e cantei e dancei que
me fartei.
Às quatro da tarde
desse
domingo,
dia 22, entrava no
quarto que me foi
destinado, no IPO
do Porto, piso 10,
cama 1016, e foi
posta no meu braço
uma pulseira com
o meu número de
doente oncológico:
Nº189973. Foi um
segundo momento
que me impressionou, como se naquele instante eu
ficasse
marcado
com aquele sinal
para toda a vida. A
Elisabete e o Padre Arlindo Barbosa
viam-me a desfazer
a mala que levara
para o IPO, aliás,
mala e conteúdo
que me tinham sido oferecidos pela Drª D. Amélia, esposa
do Doutor Pinto Matos, que providenciou o necessário para
que nada me faltasse, desde pijamas a material de higiene.
A bagagem espiritual já a tinha providenciado com o sacramento da Reconciliação, a Eucaristia e a Unção dos Enfermos, de forma a estar preparado para continuar do lado de
cá ou partir para o lado de lá, porque acredito que, para além

desta vida que temos, existe uma outra mais além.
Quando fiquei sozinho no quarto, olhava as imagens de Nossa Senhora de Fátima e de S. Francisco abraçando e
sendo abraçado por Cristo Crucificado e desabafei:
“Mãe querida, olha por mim”; “Meu Cristo amado,
ajuda-me a ser forte nos momentos da provação
que se aproximam”. Sinceramente, estava sereno e
nunca perdi a calma, mesmo no momento em que
a última sopa passada me foi oferecida no final da
tarde, como derradeiro manjar do estômago, que
me seria arrancado, e também quando no dia seguinte a enfermeira entrou no quarto pelas sete
da manhã, dizendo-me para tomar banho e colocar a bata verde, com a qual iria para o bloco
operatório.
Tomado o banho, no dia 23, segunda-feira,
deitei-me na cama, de costas, com a bata, sendo o primeiro dispositivo colocado nas minhas
veias, para ser alimentado a soro. Fui então
levado para o bloco operatório e, por onde
passava, cumprimentava toda a gente. Uma
força interior me levou a brincar até com o
que me rodeava. Quando entrei no bloco,
com todas aquelas luzes acesas, perguntei
se ia haver “Talk Show”; e ao anestesista,
quando lhe perguntei o nome e ele me disse
que se chamava Dr. Diogo, prometi que lhe
levaria uns “diogos”, doces próprios da festa
de S. Diogo de Alcalá. Vi chegar o cirurgião
que entrou, animando-me: “Então, está preparado?”, ao que eu respondi: “Dr., vamos a
isso, o que tem que ser tem que ser”. Fui um
tagarela a falar com todos, parecia que eu é
que animava e os papéis se invertiam.
A minha confiança em Deus era total. Não
receava não acordar da cirurgia porque eu
tinha a certeza de acordar sempre, uma vez
que um cristão tem a certeza de que nunca
dormirá o “sono da morte”. Quando acordei da anestesia, vi
que Deus ainda me queria neste vale de lágrimas e eu aceitei a Sua soberana vontade. Tudo correu bem, até que tudo
se complicou na meia-noite de quinta-feira para sexta-feira.
Era o meu “tríduo de sofrimento”, que o Senhor quis que eu
bebesse. Fui para os cuidados intermédios, depois de ter
perdido litro e meio de sangue e ter levado cinco transfusões
de sangue de emergência, tendo a minha hemoglobina descido de quinze para cinco.
Na sexta-feira, noite dentro, foi fundamental a intervenção
amiga do capelão do IPO, o frei Cruz, que me confortou e

A Missão como Diálogo
A Missão da Igreja – e do Cristão, enquanto membro da
Igreja e discípulo de Jesus – é o cumprimento do Mandato de Jesus que veio, falou e está entre nós, realizando a Missão que o Pai Lhe deu. Esta é apresentada por
Jesus em Lc 4, 18-19 e sintetiza-se no anunciar a Boa
Nova como paz, alegria, saúde e libertação.
esus, como Filho de Deus e Seu Enviado, tinha (e tem)
o “monopólio” da Missão que procurou anunciar e quer
continuar a fazê-lo connosco e por nós, fazendo vir fora
da pessoa as centelhas dos valores de paz, verdade e
bem que lhe estão no coração, desde a criação à imagem e semelhança de Deus.
A partir do Mandato confiado aos Seus amigos (cf Mt
28, 19-20), estes são convidados a anunciá-lo, criando
comunhão, na vida e no testemunho, partilhando a sua
experiência de escuta e de seguimento com as experiências, também ricas e pessoais de cada pessoa humana, que, com rectidão, procure e ame a verdade e ame
e queira o bem.
A Missão do membro da Igreja e do discípulo de Jesus
consistirá, sempre, numa proposta de vida, vivida em
reciprocidade de consciências que, na escuta e na procura recta e séria da verdade, se abre e motiva ao diálogo, respeitador e amigo, com cada irmão que é, já em
si mesmo, uma centelha de verdade e uma presença de
Jesus Cristo (cf GS 16).

da Missão de Jesus Cristo não é colocar-se do lado da
verdade frente ao lado das pessoas; será sim e sempre
sintonizar-se na comunhão com as pessoas, colocando-se na escuta e no seguimento da Pessoa que é Caminho, Verdade e Vida. Este espírito conduz ao diálogo,
na comunhão para a escuta e nunca é cedência nem
fraqueza; é, sim, respeito pela Pessoa, pela Verdade e
pela Missão que vem do Pai. Ele comunica o conteúdo
desta Missão (paz, alegria, saúde e libertação) a todos
os Seus filhos, ao modo da cultura e das circunstâncias
em que cada um está e vive, e somente o Evangelho
é capaz de colocar em condições de acolhimento da
Missão as realidades que O não conhecem.
Este momento é inculturação, quando, sem destruição
da cultura e das realidades pessoais em que cada um
vive, uma e outras são enriquecidas pelo conteúdo da
Missão e se abrem aos valores que são ‘mais valia’ na
realização concreta, enquanto acrescentam paz, alegria,
saúde e libertação aos valores naturais que conhecem
e promovem. Esta interculturalidade beneficia, sem dúvida, os cristãos missionários e os destinatários da Missão, pois uns e outros partilham, dialogam e aprendem,
reciprocamente, os muitos valores que existem nuns e
noutros, numas e noutras culturas, recebendo, de uma
forma inculturada e à maneira de pessoa livre e amada
por Deus, as graças da Missão.

Nesta Missão, contam mais as pessoas e os factos que
as palavras, pois a Fé do conhecimento precisa do teste
e da prova do amor e da relação que consiste em viver
e cumprir o fundamental da Missão que se torna mesmo
o distintivo da pertença (cf Jo 13, 34-35).

Por isso, somente pode ser Missionário ou agente da
Missão do Evangelho quem sabe amar, quem sabe escutar e quem sabe partilhar, em comunhão, o tesouro
que cada um é e tem, recebido no dom da vida e que é
chamado a viver e a fazer crescer em procura constante
da Pessoa que é Fonte de Verdade, de Caminho e de
Vida para toda a humanidade.

Anunciar o Evangelho e ser Missionário no cumprimento

Ilídio, Bispo de Viseu

me ajudou a ver correctamente a verdadeira dimensão da
aceitação da dor. Desabafei com ele estas palavras: “Padre,
estou recebendo sedativos para não ter dores, quando eu
deveria ter a coragem de os não tomar para me configurar
com as dores de Jesus. Como padre preguei tanto a necessidade de aceitarmos as dores e eu estou aqui a contradizer
o que pregava”. Aí o Frei Cruz me disse: “Padre, não está
em contradição, como diz, porque, se Deus permite os
sofrimentos, também nos dá os remédios como recurso
para combater essas mesmas dores. Aceite-as como
uma dádiva, um dom e uma graça”. Durou mais de
uma hora aquela conversa entre dois sacerdotes e as
minhas lágrimas correram, marcadas pelo conforto
daquele colega no ministério que, com as suas palavras, amenizou as minhas dores porque não foi
da cruz física que ele me libertou, mas da minha
confusão espiritual que me fazia sofrer.
No domingo, de manhã, saí dos cuidados intermédios, mas na segunda-feira seguinte, pelas
11.30 horas, tive nova hemorragia, perdendo
quase meio litro de sangue. O Doutor Hernâni, que estava presente em visita amiga, e o
Doutor Pedro Antunes, que me operou, bem
como duas enfermeiras e uma auxiliar de enfermagem, ouviram então a forma determinada como encarei aquela última hemorragia:
“Sr. Doutor Pedro Antunes, não tenha medo de
me operar de novo, se for preciso. Sinto que
talvez seja esta a missão que Deus tem para
mim: o sacrifício da minha vida para que outras
sejam salvas. Não estou a desistir de viver, mas
a colocar-me ao serviço para que outros vivam.
Assino o que for preciso, mas estou disponível
para dar a vida”.
A minha forma cristã de ver a vida como sacrifício
para que outros tenham vida chocou com a deontologia médica, em que cada doente é um doente
e a missão do médico é salvar o doente, usando
todas as formas de evitar que ele seja utilizado
como meio para alcançar outros fins, mas dando
tudo para que a sua vida seja salva e tenha a melhor qualidade possível. Daí a resposta do Doutor
Pedro Antunes: “Não pense nisso, padre, não será
operado outra vez e vai ficar bom!”
Enfim, felizmente aquela foi uma hemorragia de limpeza final
e o início da minha recuperação e nem transfusão foi precisa
desta vez. Mas uma “Lição de Vida” aqui me fica, que partilho com o caro leitor do “Missões Franciscanas”:
A força da fé de tal forma nos torna fortes que realmente,
como diz o Apóstolo S. Paulo, na nossa fraqueza e no limite
das nossas forças se manifesta o poder de Deus. E como é
feliz quem n’Ele confia, até na hora da provação!
Frei José Dias de Lima OFM

UMA ASSINATURA
PARA AS MISSÕES
Os missionários e missionárias, catequistas e animadores das comunidades nas Missões Franciscanas de Moçambique, Guiné-Bissau e outras paragens gostam de receber o nosso Mensário. Com
um grande esforço o vamos enviando como oferta,
com o objectivo de chegar às comunidades mais
distantes que os missionários visitam, em alguns casos de longe em longe! Recordamos que o «Missões Franciscanas» chega a mais de 20 países, tais
como Timor, México, África do Sul, Zâmbia, Austrália, Brasil, Colômbia, Macau, São Tomé e Príncipe,
etc., num total de algumas centenas de assinaturas.
Basta escrever-nos e
enviar a oferta para a respectiva assinatura. Na
volta do correio indicaremos a que missão se
destinou. Colabore com
os Missionários Franciscanos, que incansavelmente não «desarmam»
no seu trabalho missionário.
OBRIGADO!
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O CRISTIANISMO NOS NOSSOS TEMPOS
Baseado no princípio de que todos somos irmãos e nas
armadilhas e tentações que nos assaltam a todo o momento, o Papa Bento XVI vai desenvolvendo uma série
de encontros ecuménicos com representantes de todas as
religiões, para se esbaterem muitas das discordâncias religiosas. O grande problema é a identificação dos factores
que se interpõem para impedir esse diálogo inter-religioso, e depois como resolvê-lo. Frágil como é o ser humano, é muito difícil livrarmo-nos deles, deixando-nos levar
muitas vezes, pensando e cometendo aquilo que contraria os ensinamentos da moral cristã. As janelas abertas
da comunicação social, da televisão, da internet, etc. são
hoje a escola preferida para a maioria das crianças. Para
não os deixarmos afastar dos caminhos do bem, os grandes teólogos da cúria papal já deviam ter inventado uma
espécie de GPS espiritual que os alertasse sempre que
os sentisse desviar para caminhos ínvios que, em vez de
os levarem ao paraíso da prática do bem, os lançam no
reino do mal. Para isso, e uma vez que as crianças devem
merecer o maior respeito, a arma mais importante será a
escola, antes que as paixões sejam despertadas na suas
mentes, forçando-as a gravar bem no fundo dos seus corações o que concorre para a sua felicidade e a dos outros. Evitar-se-ia desta forma que muitas crianças fossem
manipuladas como meros objectos. Temos de nos reconhecer todos como pessoas, irmãos, crentes, procurando
descobrir pormenores éticos que nos possam aproximar,
de modo a constituirmos uma sociedade na qual imperem
as virtudes de fraternidade e caridade.
Hoje há muita gente que, por questões de comodidade,
vira as costas à existência de Deus. Por mais que se
faça, a religião provará sempre essa existência. É claro
que muitos se arrogam o nome de católicos, mas traem
a sua fé, falando ou praticando actos contra o bem dos
outros. Desta forma traem a sua religião. O catolicismo é
um foco de amor, fraternidade, caridade, misericórdia, etc.

No “mundo cão” em que se
vive terá que haver uma
nova conversão das mentalidades, de modo a salvaguardar-se somente o que
concorre para o bem de todos, eliminando tudo o que
envolva fanatismo. Todos
somos Igreja de Deus e,
como tal, responsáveis por
anomalias que se digam e
façam. Há que “meter” o
cristianismo na realidade
da sociedade actual. DesMário Carapinha
de jovens, as pessoas têm
de ser convencidas da presença do Espírito Santo em todo o lado. Urge irmo-nos
todos mentalizando para um diálogo ecuménico que envolva todas as religiões e todas as formas de ateísmo.
A perda do sentido divino da vida, a falta de um objectivo
espiritual e absoluto de um fim supremo e eterno da vida
tem provocado a inquietação e o desequilíbrio dos espíritos. Existe uma grande diferença entre os tempos de hoje
e os anteriores, que não tem sido referenciada, que é a
relação entre o meio em que vivemos e a nossa própria
estabilidade pessoal. A ordem social é por si mesma instável, não há objectivos comuns de vida, compreendidos
e aceites espontaneamente. Procura-se assim provocar
discordâncias sociais, para que dela saiam a anarquia e
o caos.
Em nosso fraco entender, e para bem do cristianismo, bom
seria que outros teólogos da cúria papal se dedicassem à
missão sagrada, em que o Papa se tem empenhado, de
procurar dialogar com os responsáveis de todas as outras
religiões.

«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 estão a 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. Procurase 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.

SÃO PAULO, O GRANDE COMUNICADOR
UM ANO COM O APÓSTOLO DOS GENTIOS

Vai ser um ano repleto de acontecimentos
litúrgicos, culturais e ecuménicos, com iniciativas pastorais e sociais inspiradas na espiritualidade paulina. As celebrações para o
segundo milénio do nascimento de São Paulo (situado pelos historiadores entre os anos
7 e 10 d.c.) vão encher o calendário dos próximos meses. O programa das celebrações,
que já se iniciaram em Roma e em toda a
Igreja no passado dia 28 de Junho e se estenderão até 29 de Junho de 2009, pode ser
seguido no site www.annopaolino.og
O anúncio destas iniciativas foi feito pelo Papa
Bento XVI, que enfatizou a realização de “congressos de estudo, publicações especiais dos
textos paulinos, para dar a conhecer cada vez
mais a imensa riqueza dos ensinamentos que
os seus escritos contêm, verdadeiro património da humanidade redimida por Cristo ” e sublinhou a importância da dimensão ecuménica
da mensagem do Apóstolo dos Gentios.

Ontem evangelizava na “agora”, hoje provavelmente não resistiria a criar um blog.
Descubramos a mensagem do Apóstolo
através das palavras do Mons. Giovanni
Giavini, teólogo e entusiasta estudioso do
Apóstolo São Paulo.

redescoberta da pessoa de Jesus Cristo face
à sua contestação em relação ao que nos é
apresentado nos evangelhos.

Grande viajante e comunicador, uma pessoa culta que viveu num clima cultural
rico e cosmopolita. Uma grande figura,
um combativo ardente, impetuoso. Dele
a imagem mais famosa que guardamos é
aquela de um homem caído do seu cavalo, prostrado por terra, de braços abertos
como que a receber a mais bela de todas
as notícias. “Saulo, Saulo porque me persegues?”- pergunta-lhe uma voz. É assim
que Paulo, ‘aquele que antes combatia a
Igreja e, se encontrasse homens e mulheres que fossem desta via, os trazia
algemados para a prisão‘ (conf. Act 9,2),
se transforma agora no mais apaixonado
apóstolo de Jesus, incansável defensor
do cristianismo em toda a bacia do Mar
Mediterrâneo. Falamos dele com Mons.
Giovanni Giavini, responsável pelo departamento de ensino da religião católica na
Diocese de Milão.

São Paulo insiste na importância da fé no
Deus que ressuscitou o Crucificado da morte. Este é o fundamento da fé proposta a
todos: livres e escravos, judeus e gregos,
homens e mulheres. É uma fé concreta que
conduz a uma vida de amor como a vida de
Jesus. Paulo fala mal da lei, e a Igreja católica estava muito ligada à lei e às obras. É
por isso que Lutero faz de São Paulo a sua
bandeira.

A mensagem de São Paulo, ainda
hoje é actual?
Sim, por três motivos. O primeiro é que vivemos num contexto niilista, como disse o
Papa Bento XVI, onde não há valores concretos em que acreditar. Neste ponto de vista, São Paulo tinha convicções muito fortes.
Encontrou algo de muito estável na sua vida:
Jesus Ressuscitado.
Em segundo lugar, ele apresenta-nos um
forte motivo ecuménico. Se até há poucos
anos São Paulo era lido sobretudo pelos protestantes, particularmente pelos Luteranos,
hoje ele é continuamente redescoberto pela
Igreja Católica. Nas Declarações comuns de
Augsburgo de 1999, católicos e protestantes
convergem num ponto essencial que se refere à justificação pela fé e não pelas obras
proposta por São Paulo.
Um terceiro motivo é a ajuda que nos dá na

Porque motivo São Paulo é o autor
preferido pelos protestantes?

Que tipo de viajante e comunicador
era São Paulo?
Ele viajava muito para levar a todos a fé em
Cristo. Preferia as grandes cidades portuárias, porque intuía que, se aí nascesse uma
comunidade cristã, uma Igreja local, ela
tornar-se-ia evangelizadora e missionária,
como depois veio a acontecer em Tessalónica ou em Filipos. O seu método era o de
tomar contacto com a realidade envolvente
e partir daí para anunciar Cristo Ressuscitado.
As sinagogas eram um dos pontos preferidos
de anúncio para São Paulo, que procurava
estabelecer contactos com os judeus a partir
das suas tradições e cultura. Um outro ponto
de partida era a cultura grega: os seus poetas e historiadores e os filósofos epicuristas
eram os pontos de partida dos quais Paulo
se servia para divulgar a sua mensagem.
Hoje, São Paulo como comunicador
utilizaria a televisão e a Internet?
De certeza que utilizaria todos os meios à
sua disposição, hoje como no passado. Frequentava as sinagogas e os forums, as ágoras e os areópagos, percorria as estradas
romanas e usava os barcos que atravessavam o mar Mediterrâneo, mesmo que esses
barcos transportassem estátuas de ídolos
pagãos.

Como é recebida hoje a mensagem
de São Paulo?
Falo muito de São Paulo e dou conta que
muita gente, sobretudo as mulheres, erguem
contra ele uma espécie de muro de vidro,
porque elas sabem que Paulo tem a seu
respeito expressões não muito “feministas”.
Mas, depois que entramos no mundo de
Paulo, a sua fé fortíssima encanta e envolve-nos. Não é fácil, porque o seu discurso
não é sempre linear, mas basta apreender o
essencial da sua mensagem para superar as
dificuldades que encontramos
São Paulo: ”Não adoreis os ídolos, falo-vos
como a pessoas inteligentes, acreditai no
que vos digo”. Falando de fé, apela para a
inteligência.
É exactamente o que fazia Jesus, que apelava ao bom senso das pessoas. Por exemplo,
quando O criticavam por fazer milagres ao
sábado. Mas o apelo mais forte de Paulo é o
de olhar para Cristo Crucificado e Ressuscitado, daqui é que parte tudo.
Paulo pede-nos para não adorarmos os ídolos porque nós estamos em comunhão com
o Corpo e o Sangue de Cristo, o Pão e o
Vinho da Eucaristia, com Jesus! A nossa
comunhão é com o Deus Vivo e verdadeiro,
não motivos para procurarmos os ídolos.
Hoje o que serão os ídolos?
Que realidade é que os antigos queriam representar com os ídolos? Representavam
sempre os ídolos com uma característica humana. Temos que ver também o significado
que os gregos e os romanos colocavam nas
estátuas das divindades. Vejamos por exemplo que, para transmitir a ideia de força e de
poder, representam Zeus com o fogo na mão;
ou Afrodite, a deusa do prazer e do sexo; ou
Artemide, a deusa da caça e do domínio do
homem sobre os animais; Mammona, o deus
do dinheiro que ainda não desapareceu.
Texto de Missioni Francescane
Tradução de Frei Álvaro Silva
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VÁRIOS MINISTÉRIOS
UMA MISSÃO
“Sereis minhas testemunhas até aos confins do mundo”
A encíclica Redemptoris missio lembra-nos
que “não existe testemunho sem testemunhas, como não há missão sem missionários”.
Na escolha dos doze apóstolos, Jesus encontrou os primeiros discípulos para permanecerem com Ele e por Ele serem enviados.

tolos e através deles aos seus sucessores, os
bispos.
“O cuidado de anunciar o Evangelho, em toda
a terra, pertence ao colégio dos pastores, aos
quais, em comum, Cristo deu o mandato”

Ao lado dos apóstolos e a partir deles surgem
pessoas, grupos e comunidades que, depois de evangelizados, se transformaram em
evangelizadores.

Conscientes deste mandato, sentindo que foram ordenados para a salvação do mundo e
não apenas para uma diocese, os bispos têm
diante de si um imenso horizonte missionário.

A missão é desde o seu início uma tarefa de
toda a comunidade cristã. É no dinamismo
apostólico da comunidade que despertam
novos agentes evangelizadores, atentos ao
chamamento do Mestre e conduzidos pelo
Espírito que é a alma da missão.

Não basta ao bispo diocesano coordenar e
promover a actividade missionária na sua diocese, mas deve estabelecer pontes e gerar
dinamismos que promovam comunhão e favoreçam a abertura e a partilha entre Igrejas
particulares.

Mesmo nos momentos e lugares em que o
número dos cristãos era ainda reduzido, aí
florescia já o zelo missionário. A missão é
confiada desde o início a toda a Igreja.

Participam desta missão os presbíteros e diáconos, nas suas comunidades ou como missionários ad gentes.

O zelo pela Casa de Deus e a responsabilidade pela Causa de Jesus que a evangelização
do mundo constitui foram confiados aos após-

Particularmente vinculados à missão estão os
sacerdotes que pertencem a institutos religiosos, sobretudo aqueles que na especificidade
da sua identidade têm a acção missionária

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
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como carisma essencial.
São múltiplas e belas as
formas e os carismas de
vocação missionária que
os sacerdotes acolhem,
assumem e testemunham.
Quem ignora a imensa
riqueza missionária com
que o Espírito de Deus
dota a Igreja na multiforme diversidade dos
Institutos de Vida Consagrada! Na vanguarda da
missão, os religiosos e
religiosas oferecem, pelo
testemunho de vidas
entregues, o mais belo
exemplo da alegria e da
doação ao serviço do
anúncio do Evangelho no
meio dos povos que não
conhecem Cristo.
Mas a missão não se esgota aqui. Os missionários leigos são o rosto deste carácter missionário de todo o Povo de Deus, recebido no
baptismo e desenvolvido através do florescimento e da maturidade de uma variedade de
ministérios. Os leigos catequistas assumem
em terras de missão uma criatividade evangelizadora plena de encanto e repassada de
eficácia apostólica.
São muitos ainda para lá dos catequistas
aqueles que, como leigos e leigas, no voluntariado missionário não temem o desafio das
exigências da missão e se entregam apaixonadamente ao serviço do Evangelho, das
pessoas e dos povos que ainda não conhecem Cristo, vivo e ressuscitado, ou que experimentam situações de pobreza, de injustiça ou de sofrimento. Ser missionário é ser
mensageiro da fé, samaritano da esperança
e servidor da caridade.
Unir e fazer pontes, consolidar a comunhão
na diversidade e na beleza da variedade de
tantos ministérios, vencer dissonâncias e
superar dificuldades, respaldar a dignidade
sagrada da pessoa humana e promover o
desenvolvimento harmonioso e justo dos povos constituem hoje certamente algumas das
exigências maiores da acção missionária da
Igreja.
A unidade na diversidade e a união na comunhão alicerçam a fecundidade da missão e
são certamente o terreno fértil onde florescem
novas vocações missionárias.
Se a messe é grande em todo o lado onde a
semente da Boa Nova do Reino já germina

com abundância, maior ainda se mostra no
campo imenso dos que aguardam o primeiro
anúncio do Evangelho.
Imploremos insistentemente ao Senhor que
envie trabalhadores para a missão.
Animados pela “esperança que salva”, sentimos os passos firmes dos missionários que
partiram das suas terras de origem com pés
de peregrinos e almas cheias de Deus e que
moram longe com a certeza de que vivem na
Terra do chamamento e da promessa.
Ouvimos a voz dos que nunca se cansaram
de falar de Deus e que marcaram a história
da Igreja com a verdade da fé, o testemunho
de vida e por vezes mesmo a heroicidade do
martírio.
Encontramos a beleza e o testemunho coerente da missão com marcas de generosidade, em hinos a Deus proclamados, no Pão
da Eucaristia abundantemente repartido, em
feridas e dores curadas, em fomes saciadas e
na dignidade a tantas vidas restituída.
A missão desenha-se e lê-se no rosto e na
vida de tantos irmãos evangelizados e está
esculpida e cinzelada na história de tantos
povos feitos terra de paz e de liberdade. Em
todos os continentes levantam-se hoje Tendas
e Cenáculos – verdadeiros lugares de encontro de Deus com todos os Povos do Mundo.
+ António Francisco dos Santos
Bispo de Aveiro e Presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios

Caros leitores: Votos de Paz e Bem!
Como Procurador Nacional da “União Missionária Franciscana” e através do seu jornal, venho saudar todos os leitores, associados e benfeitores das
missões. Ainda quero ter presente uma saudação da Província Portuguesa da Ordem Franciscana, à qual a UMF pertence, sendo para vós o rosto
visível das missões e de toda a nossa actividade missionária.
De 21 a 25 deste mês de Agosto vamos ter o nosso Retiro anual na Casa de Retiros de Nossa Senhora das Dores, em Fátima, esperando que seja de
grande enriquecimento espiritual para os participantes.
Depois de um ano muito intenso em actividades, também estamos a precisar de descansar um pouco. Porém, os serviços da UMF e do Jornal ficam assegurados durante o tempo de férias, bastando para isso, em caso de necessidade, ligardes para a Procuradoria Nacional, em Leiria. Voltamos a estar
juntos em Outubro, se Deus quiser.
E, porque sempre estamos em sintonia com a Igreja missionária, deixamos aqui a intenção para estes dois meses:
«Para que seja promovida a alimentada a resposta de todo o povo de Deus à comum vocação à santidade e à missão, com um atento discernimento
dos carismas e um constante empenho de formação espiritual e cultural» (Agosto).
«Para que toda a família cristã, fiel ao sacramento do matrimónio, cultive os valores do amor e da comunhão, de modo que seja uma pequena comunidade evangelizadora, aberta e sensível às necessidades materiais e espirituais dos Irmãos» (Setembro).
Deus vos abençoe e vos proteja!
Frei Vítor Rafael, OFM

