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CONGRESSO NACIONAL MISSIONÁRIO – 2008
Convocados pelo Espírito, por meio dos pastores da Igreja em
Portugal, reuniram-se em Fátima, de 3 a 7 de Setembro, oito
centenas de participantes, portugueses e representantes de
diversos países. O dia 6 foi enriquecido com a presença e a
juventude do voluntariado missionário.

protagonista da Missão e a Igreja Local o seu sujeito de encarnação e vivência. Nela e a partir dela, surgem e actuam todas
as vocações missionárias laicais, consagradas e sacerdotais.
O despertar do laicado para a Missão é hoje um dos sinais
dos tempos.

Dez anos após o Ano Missionário de 1998, o Congresso celebrou, reflectiu e apontou caminhos de
futuro para a Missão, a partir do tema: No encontro com Cristo vivo, chamados e enviados para a
Missão em Portugal e no mundo, e o lema: Portugal, rasga horizontes, vive a Missão.

Linhas de força

Deus, Trindade de Amor, envia a humanidade
toda a fazer do outro um irmão. A Missão é de
Deus e, por isso, o baptizado, consciente deste
envio ao tomar parte na vida de Cristo, é impelido
a ser contemplativo e servo da sua Palavra.
A Missão é tarefa indelegável de cada cristão. Esta concretiza-se no espaço e no tempo da história humana, conhecendo
e amando aqueles a quem se é enviado. A vivência comunitária da fé em família, paróquia, diocese ou comunidades de
vida consagrada é o testemunho mais credível do anúncio de
Deus-Amor.

Em pleno Ano Paulino, o Apóstolo dos gentios, com o seu itinerário de conversão e missão, é para nós modelo a conhecer
melhor e a seguir no zelo e na urgência de evangelizar.
Para além de momento privilegiado de reflexão e partilha, o
Congresso foi também uma experiência de comunhão na dor
com os nossos irmãos perseguidos na Índia e em outras situações de falta de liberdade religiosa.

A Santidade (sair de si por amor) e a Missão (ser enviado por
Deus ao diferente) são o húmus vital de todo o cristão e de
todas as actividades pastorais.

Propostas

Com o Concílio Vaticano II (1965), assistimos a uma nova
compreensão da Missão. Cada um de nós é, simultaneamente, enviado e destinatário da evangelização. O Espírito é o

R E T I R O
No passado mês de Agosto a União Missionária
Franciscana promoveu para os Zeladores, Associados, benfeitores e amigos das Missões em geral o Retiro anual em Fátima, na Casa de Nossa
Senhora das Dores.
O Retiro decorreu de 21 a 26 e estiveram inscritos sessenta e dois participantes. No domingo,
dia 24, outras pessoas se associaram, sendo 72
o número de participantes no «Momento Missionário», com a presença de alguns jovens leigos
missionários que propositadamente vieram partilhar a sua experiência em missão.
Foram oradores o Frei Álvaro Silva, que nos falou da figura de São Paulo, modelo, para nós, de
missionário incansável na propagação da fé cristã entre os «gentios».
Por sua vez, o Frei Francisco Marque Júnior falou-nos do papel dos leigos na missão «ad gen-

Sentimos o coração a arder e desejamos que toda esta riqueza possa contribuir para a Igreja em Portugal viver mais em
Missão. Por isso, como Congressistas, propomos que:
1. A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) promova uma
melhor coordenação e integração das diversas áreas pasto-
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rais para todas serem fecundadas pelo dinamismo missionário e anseio de santidade.
2. A CEP, partindo do Congresso Missionário e do Ano Paulino, avive a vocação missionária de todos os cristãos e prepare um documento-base para a Missão em Portugal.
3. Cada Igreja Local incentive a criação de estruturas
e dinâmicas que demonstrem a consciência e urgência do anúncio do Evangelho: Secretariado diocesano missionário, grupos missionários paroquiais,
semanas de animação missionária, geminações,
voluntariado, sacerdotes “fidei Donum”, institutos de
vida consagrada...
4. Cada diocese promova, oportunamente, um Congresso Missionário Diocesano.
5. Promova-se formação missionária às crianças, jovens, adultos, seminaristas, consagrados e sacerdotes, de acordo com o novo paradigma de Missão.
6. Fomente-se, com espírito de solidariedade e subsidiariedade, a comunhão e a partilha de fé, de pessoas - numa dinâmica de partir e receber - e de bens
entre as diversas Igrejas.
7. Ajude-se cada cristão a crescer até à estatura de Cristo:
Sacerdote que celebra a liturgia e oferece a sua vida pela
salvação de todos; Profeta que proclama a Palavra de Deus
e denuncia as injustiças e contravalores da sua sociedade e
cultura; e Rei que serve com caridade os mais desprotegidos
e excluídos.
Num mundo global e em mudança, à procura de sucesso mas
infeliz, queremos viver em Missão e anunciar Cristo Vivo ao
mundo, sendo profetas da esperança e rasgando novos horizontes.
Fátima, 7 de Setembro de 2008
Os participantes no congresso missionário nacional

U . M . F .

tes» bem como da necessidade de termos missionários santos que, seguindo o
ensinamento de Jesus, se dêem de alma
e coração ao serviço das missões.
Nesse mesmo dia tivemos ainda entre
nós o Frei José Dias de Lima que, em
lenta convalescença, devido à operação a
que fora sujeito, partilhou connosco a sua
experiência da graça de Deus nesse momento particular e de prova.
Fez parte do programa ainda a Via-Sacra
aos Valinhos, um momento de adoração,
celebração penitencial, a Eucaristia diária
e 3 “momentos missionários”, que mostraram a realidade missionária levada a cabo
por leigos franciscanos nas suas experiências em países de missão.

Durante a conferência do Frei Francisco Marques Junior

Os participantes usufruíram ainda do ambiente

espiritual do Santuário de Fátima e de algumas
celebrações, como o Terço e a Procissão de Velas, Procissão do Santíssimo Sacramento, a missa do Domingo no altar do
Recinto e outros momentos que cada um procurou
aproveitar.
O Retiro encerrou na segunda-feira, dia 25. Depois do almoço, cada um
seguiu para suas casas e
era patente um sentimento
de satisfação espiritual nos
rostos dos participantes.
No próximo ano 2009 está
de novo reservada hospedagem no Santuário de
Fátima para os dias 27 a
31 de Agosto. A todos, votos de Paz e Bem e que
Deus vos abençoe.

Grupo de todos os participantes no retiro da UMF 2008

MF
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EDITORIAL
Estamos a viver mais um «Outubro Missionário». Achámos oportuno apresentar como Editorial alguns excertos
da Mensagem do Papa Bento XVI para o «Dia Mundial das
Missões»
«Servos e apóstolos de Jesus Cristo»
Queridos irmãos e irmãs: Por ocasião do Dia Missionário
Mundial, gostaria de vos convidar a reflectir acerca da urgência que subsiste em anunciar o Evangelho, inclusivamente
nesta nossa época. O mandato missionário continua a constituir uma prioridade absoluta para todos os baptizados, chamados a ser “servos e apóstolos de Jesus Cristo” neste início
de milénio (…).
A humanidade tem necessidade de libertação: A humanidade tem necessidade de ser libertada e redimida. A própria
criação, afirma São Paulo, sofre e nutre a esperança de entrar
na liberdade dos filhos de Deus (cf. Rm 8, 19-22). Estas palavras são verdadeiras também no mundo de hoje. A criação
sofre. A humanidade sofre e espera a verdadeira liberdade,
aguarda um mundo diferente, melhor; espera a «redenção»
(…)
A Missão é uma questão de amor: Por conseguinte, anunciar Cristo e a sua mensagem salvífica constitui um dever premente para todos. “Ai de mim - afirmava São Paulo - se eu não
anunciar o Evangelho!” (1 Cor 9, 16). No caminho de Damasco, ele tinha experimentado e compreendido que a redenção
e a missão são obra de Deus e do seu amor. O amor de Cristo
levou-o a percorrer os caminhos do Império Romano como
arauto, apóstolo, anunciador e mestre do Evangelho, do qual
se proclamava “embaixador aprisionado” (Ef 6, 20). A caridade divina tornou-o “tudo para todos, a fim de salvar alguns a
qualquer custo” (1 Cor 9, 22). Considerando a experiência de
São Paulo, compreendemos que a actividade missionária é a
resposta ao amor com que Deus nos ama (…).
Evangelizar sempre: Enquanto a primeira evangelização em
não poucas regiões do mundo permanece necessária e urgente, a escassez de clero e a falta de vocações afligem hoje
várias Dioceses e Institutos de vida consagrada. É importante
reiterar que, mesmo na presença de dificuldades crescentes,
o mandato de Cristo de evangelizar todos os povos permanece uma prioridade. Nenhuma razão pode justificar uma sua
diminuição ou uma sua interrupção, dado que “a tarefa de
evangelizar todos os homens constitui a missão essencial da
Igreja” (Paulo VI, Exortação Apostólica Evangelii nuntiandi,
14). Esta missão “ainda está no começo e devemos empenhar-nos com todas as forças no seu serviço” (João Paulo II,
Carta Encíclica Redemptoris missio, 1).
«Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho!» (1 Cor 9, 16):
Caros irmãos e irmãs (Bispos, presbíteros, religiosos e religiosas, fiéis leigos), “Duc in altum”! Façamo-nos ao largo no vasto mar do mundo e, aceitando o convite de Jesus, lancemos
as redes sem temor, confiantes na sua ajuda constante. São
Paulo recorda-nos que anunciar o Evangelho não é um título
de glória (cf. 1 Cor 9, 16), mas uma tarefa e uma alegria (…). A
missio ad gentes torna-se o princípio unificador e convergente
de toda a sua actividade pastoral e caritativa (…)
.

Caros irmãos e irmãs, a celebração do Dia Missionário Mundial encoraje todos vós a tomar uma renovada consciência da
urgente necessidade de anunciar o Evangelho (…). Confio ao
Senhor a obra apostólica dos missionários, das Igrejas espalhadas pelo mundo e dos fiéis comprometidos em várias actividades missionárias. Invocando a intercessão do Apóstolo
Paulo e de Maria Santíssima, “Arca da Aliança viva”, Estrela
da evangelização e da esperança, concedo a todos a bênção
apostólica.

Irmãs Clarissas constrõem residência em Lichinga
As irmãs Clarissas de Lichinga - Moçambique - escrevem-nos uma carta relatando os tempos vividos, as
suas conquistas, avanços na construção dum espaço
digno de modo a que o seu trabalho junto da comunidade faça frutificar a vinha do Senhor. Partilhamos
com os nossos leitores as suas preocupações.
Estimado Frei Vítor Rafael :
Fraternas saudações de PAZ E BEM.
Somos as Irmãs Clarissas de Lichinga (Moçambique).
Há muito esperadas nestas terras, finalmente aqui chegámos em Dezembro de 2006, a pedido de D. Hilário da
Cruz Massinga, OFM. Vivemos na Missão de Santo António de Mbemba, nos anexos de uma capela. Os primeiros tempos foram difíceis: sem luz
(que chegou em Março de 2007)
e sem água potável. A pouca água
que havia era suja, porque vinha
do rio. O remédio era ir à fonte
onde vai todo o povo da aldeia, por
caminhos que sobem e descem
(estamos “como Jerusalém cercadas de montanhas” ), por entre
capim mais alto que as pessoas.
São precisos uns 30 minutos para
ir e vir e trazer o precioso líquido…
Com umas ajudas da Europa,
abriu-se um poço artificial e assim
já temos água desde Dezembro.
Logo que chegámos pedimos ao régulo para nos indicar dois homens, a quem pagamos, para cultivar a machamba. A produção seria abundante, mas os “ irmãos
cabritos “das palhotas vizinhas encarregaram-se de fazer
quase toda a colheita antes do tempo… As pessoas, ao
passar para a fonte, também levaram a sua parte... O
remédio era só levantar um muro. Com uma ajuda que
nos mandaram de Itália, o muro subiu, em parte de tijolo
e em parte de capim. Agora temos nova promessa de boa
colheita: milho, feijão, mandioca, batata doce e branca,
amendoim e hortaliças.
Felizmente já temos algumas jovens aspirantes que passam connosco as férias escolares, mas ainda não podem
ficar de vez por falta de espaço. Estamos como a “sardinha em lata”… Fizemos vários pedidos e obtivemos algumas ajudas para a construção de uma pequena casa que
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pensamos ocupar não sabemos quando… , pois a obra
começou a semana passada, mas ainda nos falta uma
boa parte para acabar de pagar essa construção. Damos-lhe o nome de “hospedaria” porque, com o tempo,
queremos construir o nosso “Convento”. Quando já estivermos nele, a dita hospedaria fica para acolher nossos
familiares e outras pessoas que desejem vir fazer retiro. A
nível da diocese servirá também para todo o tipo de reuniões de missionários, catequistas, animadores, grupos
de oração, de jovens, etc.
Depois de tudo o que fica dito, já se adivinha o motivo
desta carta dirigida ao Frei Vítor Rafael, como Director do
Jornal “Missões Franciscanas”, e a todos os assinantes,
leitores e simpatizantes. Vimos pedir ajuda para se poder
continuar e concluir a construção. Para
tudo só contamos com a Divina Providência e as ajudas de pessoas generosas. Esta obra é de todos porque é de
Deus. Daqui nada podemos esperar,
pois Mbemba é uma das aldeias mais
pobres de Moçambique. Pedimos orações, ajuda material e pessoal. Estamos sete irmãs: três angolanas, duas
espanholas, uma moçambicana e uma
portuguesa, todas vindas dos mosteiros de Malange e Luanda (Angola).
Contamos com mais duas ou três Irmãs de Angola, mas ainda não podem
vir por falta de espaço. Até agora tínhamos a presença e o acompanhamento espiritual da
Ordem Franciscana na pessoa do Senhor Bispo e do Frei
Filipe. Porém, com a sua ida para Quelimane, ficámos
sem essa ajuda, mas sempre à espera que venha uma
equipa de Franciscanos para formar fraternidade aqui
perto de nós, nesta Missão de Santo António de Mbemba, e assim nos ajudarmos mutuamente. Os dois Padres
que estão aqui são diocesanos e de facto ajudam-nos
muito, mas esperamos os nossos Irmãos Franciscanos.
Fazemos ainda um apelo no sentido de podemos receber
o Jornal “Missões Franciscanas”, a fim de estarmos ao
corrente do que se passa nas Missões onde trabalham
os Franciscanos e não só e vivermos unidos na oração e
juntos na Missão.
Irmã Clara Maria Melero A.o.s.c.
Missão de Santo António de Mbemba

V A R A T O J O

DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO
RETIRO DA U.M.F. E CONVÍVIO
Tal como em anos anteriores, o Procurador local da
U.M.F., em Varatojo, vai promover em Novembro
mais algumas actividades missionárias.
Apostado na formação de seus colaboradores, haverá um Retiro, desde o dia 14 (à noite) até ao dia 16
de Novembro.
O último dia, que coincide com um domingo, acolherá outras pessoas que se queiram associar, com um
tempo de reflexão missionária (10.30 h.), celebração
da Eucaristia (12.00 h.) e almoço partilhado (13.00 h.), a que
se seguirá um momento de convívio e magusto.
Para o Retiro, as inscrições para dormida (em número limitado) devem ser feitas até 10 de Novembro.

PAPA BENTO XVI
Antes de terminar quero dizer-vos que sempre tenho recebido o jornal “Missões FranQueridos Irmãos Missionários:
ciscanas”, que leio com muito gosto e depois
ofereço às minhas amigas e desta forma o
Velhinha, com 87 anos de idade, aqui estou
divulgo.
para vos cumprimentar, com todo o respeito
e consideração, preparando-me para qual- Sou muito devota de Santo António e de
quer dia entrar num Lar, que ainda não sei S. Francisco e também estou sempre uniquando será. Quando tal acontecer, avisar- da aos Irmãos Missionários pela oração,
acompanhando a recitação do Terço todos
vos-ei.
os dias (uma bela herança que minha mãe
Peço desculpa pelo atraso em enviar o meu me deixou), das 18.30 às 19.00 horas, atracontributo para o “Pão dos Pobres para as vés da Rádio Renascença, assim como aos
Missões 2008”, mas a saúde é pouca, com domingos através da Missa que é transmidificuldade em andar e com uma catarata na tida de manhã no canal 1 e no canal 4 da
vista esquerda, além de outros achaques.. televisão.
No entanto, sei que Deus é grande e a minha fé também é muito grande! Envio então Respeitosos cumprimentos para o Frei Vítor
pelo cheque que vai junto a habitual impor- e peço a Deus que o ajude, assim como a
tância para ajudar a mitigar a falta depãozi- todos os missionários, a levar a mensagem
nho para os mais carenciados (coitadinhos!) de Paz e Bem a todas as pessoas.
Georgette Barata
nessas terras distantes.
Almeirim, 15 de Agosto de 2008
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CAPÍTULO DAS ESTEIRAS
GALAICO-PORTUGUÊS
Pela primeira vez desde o séc. XIII,
como aí referiu o historiador Dom
António Montes Moreira, Franciscano Bispo de Bragança-Miranda, realizou-se em Ponteareas (na Galiza),
no passado dia 12 de Setembro de
2008, o primeiro Capítulo das Esteiras Galaico-Português da Ordem
dos Frades Menores
Participaram nesta iniciativa 38 irmãos
de Portugal e cerca de 30 da Galiza
Dando corpo a uma intenção originariamente proposta no Projecto Provincial
de Portugal para 2007-2010, o Capítulo integrou o tríplice acontecimento de
Grande Encontro de Irmãos, Encontro
de Definitórios das duas Províncias e Acção comum de Formação Permanente.
Tendo proporcionado um extraordinário
clima de alegria e fraternidade, tanto na
Eucaristia como nas sessões de trabalho
e nos momentos de convívio e partilha,
este memorável Capítulo teve como tema,
reflectido nos cartazes de boas vindas e
nas intervenções, a expressão “O Senhor
deu-me Irmãos”.

O breve mas significativo Encontro de
Ministros, Vigários e Definidores correspondeu à intenção de “Conheçamo-nos
e Colaboremos” e a Acção de Formação,
dirigida com grande competência por Fr.
Juan Mari Ilarduia (da Provincia Franciscana de Aranzazu) visou a reflexão e partilha sobre o novo mapa do franciscanismo
ibérico e a reestruturação de províncias.

Ordenação Sacerdotal
Frei Pedro Miguel Medeiros Cabral, ofm
No dia 26 de Julho de 2008, pelas 17 horas, na Paróquia de
Nossa Senhora do Livramento
(São Miguel – Açores), foi ordenado presbítero Frei Pedro
Miguel Medeiros Cabral, tendo
sido bispo ordenante Dom António de Sousa Braga, Bispo da
Diocese de Angra do Heroísmo
Associaram-se a esta solene celebração, além de numerosos familiares e amigos de Frei Pedro
Cabral, muitos paroquianos e
fiéis, bem como o Ministro Provincial dos Franciscanos de Portugal,
Frei Vítor José Melícias Lopes, os
membros da Fraternidade de Angra do Heroísmo (Ilha Terceira) e outros
frades que se deslocaram de propósito
para o acontecimento.
No dia seguinte, 27 de Julho, pelas 16
horas, o neo-sacerdote Frei Pedro Cabral
celebrou «Missa Nova» na mesma igreja
paroquial, repleta de fiéis, concelebrada
por vários sacerdotes diocesanos e franciscanos. Foi pregador da «Missa Nova»
Frei Vítor Melícias, que na sua intervenção enalteceu, de um modo particular, o
sacerdócio ministerial no contexto da vocação franciscana e dos desafios da Igreja
nos tempos que correm.
Nota Biográfica
Frei Pedro Miguel de Medeiros Cabral,
nascido a 14 de Março de 1977 na fre-

guesia do Livramento, Ponta Delgada
- Ilha de São Miguel (Açores), é filho de
João Álvares Cabral e de Sofia de Medeiros Borges Cabral. Após o Postulantado no Convento de Montariol - Braga,
tomou hábito no Convento de Varatojo
(Torres Vedras) a 07 de Setembro de
1997, onde fez o seu Noviciado. Professou de votos simples a 06 de Setembro
de 1998, naquele mesmo Convento, e
fez a sua Profissão Perpétua na Ordem
dos Frades Menores no Convento da
Imaculada Conceição (Luz - Lisboa) a
17 de Setembro de 2004. Tendo concluído a sua licenciatura em Teologia, na
Universidade Católica Portuguesa, no
Porto, frequenta actualmente o curso
de História da Igreja, na Universidade
Gregoriana, em Roma.

TRANSFUSÃO DE SANGUE
Caros leitores do Jornal ”Missões Franciscanas”:
Permiti que comece este artigo com uma “Lição
de Vida”, que demonstra como a amizade não é
uma questão de palavras, mas de gestos concretos de entrega e solidariedade.
No tempo da Guerra do Vietname, uma aldeia vietnamita foi bombardeada e um orfanato, onde se
encontrava a trabalhar um grupo de missionários,
foi atingido, acidentalmente, durante esse bombardeio. Os missionários e duas crianças tiveram
morte imediata e a maior parte das outras ficaram gravemente feridas, entre as quais
uma menina de oito anos, que foi a que
ficou em pior estado. Os soldados norte-americanos, apercebendo-se da tragédia, chamaram ao local um médico e
uma enfermeira da Marinha dos EUA,
que agiram imediatamente, devido aos
traumatismos e à perda de sangue da
menina. Era urgente uma transfusão,
não havia tempo a perder. Os soldados
reuniram as crianças que não tinham
sofrido qualquer ferimento e perguntaram quem queria doar o seu sangue
numa transfusão directa. Depois de
um silêncio breve, um braço magrinho
levantou-se timidamente. Era um menino chamado Heng, que se oferecia para doar
o seu sangue. Ele foi colocado ao lado da menina doente, espetaram-lhe uma agulha na veia e
começaram a transfusão directa. O menino ficou
quieto e ia olhando a menina que, a pouco e pouco, à medida que a transfusão ia acontecendo,
ia recuperando a sua cor rosada. A certa altura,
sentindo-se fraco e quase a desmaiar, o menino
perguntou ao médico: “Ainda falta muito tempo
para eu morrer?”. O médico apercebeu-se então
que o menino pensava que era para dar todo o
seu sangue e tranquilizou-o: “Meu menino, vamos agora mesmo parar a transfusão, não é todo
o sangue que vais doar, mas apenas algum.” O
menino ficou aliviado e o médico, intrigado, perguntou-lhe: “Meu menino, se pensavas mesmo
que era para dar todo o teu sangue, porque te
ofereceste para salvar esta menina”? E aquele
menino respondeu simplesmente: “Porque ela é
minha amiga!”
Na verdade, o que move um doador de sangue a
dirigir-se a um hospital para oferecer o líquido vital tão precioso? Com certeza que não é o dinheiro, uma vez que a doação não é renumerada, o
que impede assim a comercialização do mesmo
e evita até a doação de sangue doente, tentação
na qual algumas pessoas poderiam cair para ganhar algum a todo o custo, ou a se criarem bancos de sangue lucrativos, gerando “empresas de
sangue”.
O que leva um
dador a dar, VOLUNTÁRIAMENTE e GRATUITAMENTE, o seu
sangue, e sem
saber, na maioria
dos casos, quem
vai beneficiar do
seu acto altruísta,
é o sentimento de
solidariedade e
compaixão por aqueles que dependem da sua
generosidade para viver, tanto mais que, quem
dá, acaba inesperadamente por receber muito
mais.
Assim aconteceu comigo. Confesso que fui muito
pouco generoso, pois que, em quarenta e sete
anos de vida, apenas dei sangue duas vezes e,
em contrapartida, recebi cinco, naquela noite em
que estive no limiar que separa a vida da morte.
Cinco dadores de sangue do IPO me salvaram a

vida! Cinco pessoas generosas que eu não conheço e nem nunca virei a conhecer, por se tratar
de uma generosidade anónima, cuja única identificação é o facto de vivermos unidos e ligados
pela cor do mesmo sangue, que não distingue a
raça, a nação ou a condição social. Quantos ricos
terão recebido o sangue de um dador anónimo,
com poucos recursos económicos, muito mais
valioso que toda a sua riqueza, e quantos pobres
terão recebido sangue de um dador milionário
que deu o seu sangue infinitamente mais valioso
que todo o dinheiro que possa amealhar? Quan-

tos dadores negros, na sua generosidade, terão
salvo a vida a irmãos brancos e quantos brancos terão doado o seu sangue a irmãos de raça
negra? Entre os dadores que permitiram que eu
continuassse a viver, naquela noite de dor, no
IPO, estarão asiáticos? Africanos? Apenas europeus? Ricos? Pobres?Letrados? Ignorantes?
Doutores? Lavradores? Pouco importa porque
em todos eles o sangue é o mesmo, a vida circula
nele e depende dele.
A minha homenagem, portanto, a todos os dadores de sangue, a todos aqueles e aquelas que
deram um pouco da sua vida, porque o que é
doar dangue senão partilhar um pouco de nós e
nos irmanarmos através dessa seiva que nos faz
iguais e dependentes uns dos outros?
Aquele menino deu o sangue à menina que se
encontrava gravemente ferida, e qual foi a razão?
“Porque ela é minha amiga!” - respondeu o menino dador.
Pois bem, com o gesto de doar sangue, estamos
a proclamar a amizade sem fronteiras, uma amizade que nos impele a construir uma humanidade fraterna onde todos damos as mãos.
Eis a grande “Lição de Vida” que aqui quero sublinhar: Todos devemos o sangue que circula
nas nossas veias, em primeiro lugar, às nossas
mães, que assumiram
a transfusão materna do seu sangue
amoroso enquanto
nos geraram em
seu seio maternal.
Mas também poderá chegar a altura
em que outros nos
darão o seu sangue
e, por isso mesmo,
nos encontramos,
inevitavelmente,
unidos por “laços de
sangue”, sem os quais a vida se tornaria impossível, perante a eventualidade de uma situação
que nos torne dependentes das gotas do sangue da solidariedade e do amor. Não tenhamos
medo de dar um pouco do nosso sangue porque,
mais cedo, e quando menos pensamos, chegará
a hora de receber e então nos aperceberemos
como demos tão pouco e como fomos tão pouco
generosos perante a generosidade daquele que
nos dá.
Frei José Dias de Lima OFM
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NOTICIAS DE MOÇAMBIQUE

Dia das missões
No dia 19 de Outubro, vamos celebrar o
“Dia das Missões”. A Igreja de Cristo é missionária por definição. A última ordem que
recebemos do Senhor, quando Ele deixou
a terra visivelmente, foi exactamente esta:
“Ide, portanto, e fazei que todos os povos
se tornem discípulos, baptizando-os em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”.

Além disso, é preciso identificar-se com a
cultura local. Esse capítulo da inculturação é
muito difícil, pois exige critérios bem firmes
e claros, da parte dos missionários, para saberem distinguir o que é bom, e deve ser incorporado, daquilo que deve ser purificado ou
transformado.
Impossível é ensinar somente a parte do Evangelho que interessa, ou que
se mostra conveniente para
aquela situação. A ordem
de Jesus é clara, quanto à
evangelização das culturas:
“Ensinai-as a observar tudo
o que vos prescrevi” (Mt
28,20).

Outro traço inalienável da
mensagem cristã é o anúncio
da verdade. Não se esconde
nem se camufla a verdade,
a pretexto da promoção de
um bem sucedido proselitismo, ou da suavização
de choques culturais. Nada
justifica ocultá-la, nem que
isto nos custe a própria vida.
Entretanto, como já foi dito,
Frei Jorge Bender com um grupo de crianças
é importante uma pedagogia
que saiba, fraternalmente,
E como se trata de uma missão árdua, univer- influenciar as culturas com a mentalidade do
sal, que se prolongará até o fim dos tempos, Evangelho.
Jesus garante: “E eis que eu estou convosco
todos os dias, até à consumação dos sécu- Termino, alertando para a importância do teslos!” (Mt 28,19-20). A passagem paralela do temunho. É fundamental que as pessoas que
Evangelho de São Marcos acrescenta: “Os nos recebem, como enviados de Deus, não se
discípulos partiram e pregaram por toda parte. decepcionem, quando lhes pregamos e deO Senhor cooperava com eles e confirmava a monstramos a igualdade de todos nós: filhos
sua palavra com os milagres que a acompa- do mesmo Pai, irmãos no mesmo Cristo, ungidos pelo mesmo Espírito Santo e destinatários
nhavam” (Mc 16,20).
da mesma felicidade eterna.
Afinal, o que é ser missionário? O primeiro
termo que define essa vocação é deixar. Ser “Para a Igreja, o testemunho de uma vida aucapaz de deixar para trás o seu passado e tenticamente cristã, entregue nas mãos de
ingressar no futuro, na dependência total dos Deus, numa comunhão que nada deverá interromper, e dedicada ao próximo com um zelo
desígnios de Deus.
sem limites, é o primeiro meio de evangelizaO segundo termo é assumir, que implica, pos- ção. O homem contemporâneo escuta com
sivelmente, uma exigência maior do que dei- melhor boa vontade as testemunhas do que
xar: assumir a realidade, ao encontro da qual os mestres [...], ou então, se escuta os messe vai, é mais difícil do que se desapegar do tres, é porque eles são testemunhas” (Paulo
que ficou para trás. Isto ocorre, sobretudo, VI – Evangelii Nuntiandi, nº41).
quando a missão se faz em ambiente de trabalho árduo e, não raro, com péssimas condiFrei Jorge Alberto Bender
ções ambientais e de saúde.
Missionário em Moçambique

PROFISSÕES SOLENES
NA CUSTÓDIA MOÇAMBICANA
Frei Anselmo Elívio Manjor, Frei Ricardo
Mário Abel José, Frei Lourenço Tomás
Laquiço
Emitem seus votos solenes na
Ordem dos Frades Menores
As celebrações religiosas aqui em Moçambique revelam aquela dimensão essencial
da liturgia cristã: a festa. Mesmo as celebrações penitenciais do Advento ou Quaresma
apontam já para aquela grande festa da
Ressurreição de Jesus. A dança, a música,
o batuque, o bailar dos corpos criam aquele
ambiente caloroso e humano que nos permitem ver com maior simplicidade e clareza a
presença do Reino no meio de nós, reino que
é festa, banquete, refeição, comunhão. Mas,
se o signo da festa marca as celebrações dominicais aqui em Moçambique, há ocasiões
em que a festa reveste-se de especial solenidade. Nessas ocasiões, os trabalhos da equipe de liturgia redobram:
a escolha das músicas,
o ensaio das danças e
do canto, a afinação da
pele do batuque ao sol,
as capulanas coloridas
no local da celebração...
Foi esse o ambiente que
precedeu a profissão
solene de nossos três
jovens irmãos aqui em
Moçambique: Frei Anselmo Elívio Manjor, Frei
Ricardo Mário Abel José,
Frei Lourenço Tomás Laquiço

rio... À ordem do maestro, foi dado início à
celebração. As dançarinas e os dançarinos
precediam a procissão de entrada, finalizada com D. Alexandre José Maria dos Santos,
que presidiu a celebração junto D. Hilário da
Cruz Massinga, nosso Custódio Frei Evódio
João e numeroso grupo de sacerdotes e religiosos.
A ladainha, cantada em ronga, a língua local, invocava a protecção e o auxílio dos
santos para o compromisso e a tarefa que
estava sendo abraçada: Francisco wa Assis,
Hi kombeleli; Clara wa Assis, Hi kombeleli;
Benedito wa ku xwenga, Hi kombeleli... Após
a celebração da Eucaristia, a festa continuou
no espaço desportivo do Centro Paroquial,
onde foi servido o almoço. Após o almoço,
não podia faltar a dança e a música na entrega dos presentes oferecidos pelos diferentes
grupos aos neo-professos.

Às vésperas do dia 10 de
Agosto, escolhido pela
proximidade com a SoCelebração presidida por D. Alexandre José Maria dos Santos
lenidade de Santa Clara
de Assis, padroeira da
Custódia Moçambicana, os preparativos já A Festa foi tão linda que todos saíram coestavam quase finalizados. Faltavam os úl- mentando: “Valeu a pena”! E de tal modo
timos ensaios da equipa da dança e música, mexeu com o ânimo dos jovens que alguns
bem como os últimos preparativos do almoço foram dizendo: “Afinal vale a pena entregara ser servido após a celebração.
se ao serviço do Reino e dos irmãos”. EfecNo dia 10, pela manhã, a igreja de Santo An- tivamente, “Que valor tem a VIDA se não é
tónio da Polana já se encontrava cheia com para ser dada?” (P. Claudel).
os convidados: confrades das outras fraternidades, membros da Família Franciscana,
Frei Jorge Alberto Bender, OFM
paroquianos, parentes, amigos do SemináFrei Jorge Alberto Bender

BOLSAS DE ESTUDO
2008/2009

Af or m a ç ã o
educação

é a base da
de um país,
d e u m a c om u nidade. Só com
u m a b oa f or mação de base
r e l i g i o s a t e r e mos hipóteses
d e ob s e r v a r o crescimento de
c om u n i d a d e s cristãs.
Está
n a s n os s a s m ã os apoiar e fa -

zer com que se desenvolvam
as vocações missionárias que
vão surgindo nos países de
missão franciscana.
«É o Espírito que impele a anunciar as
grandes obras de Deus! Porque, se
anuncio o Evangelho, não tenho de que

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
(Nº Contribuinte …………………..)

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

me gloriar, pois que
me foi imposta esta
obrigação: Ai de mim
se não evangelizar! (1
Cor 9, 16). Em nome
de toda a Igreja, sinto
o dever imperioso de
repetir este grito de S.
Paulo» (Redemptoris
Missio).
A Bolsa de Estudos é a oferta duma
importância pecuniária para ajudar as
despesas com a formação das vocações missionárias. Cada
Bolsa deve atingir a importância de 250,00
€, oferecida de uma só vez ou em várias
prestações. Uma Bolsa pode ser oferecida por uma ou várias pessoas.

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.

«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

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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O TERÇO DA BRUNA DANIELA
Estamos no Mês de Outubro, o Mês das Missões e do Rosário. Um Mês que nos convida e
elevar o nosso pensamento para Nossa Senhora e a projectar o nosso olhar para os horizontes
da missão. Mas a missão tantas vezes está tão
perto de nós que, com o Terço na mão, ao jeito
de Santa Teresinha do Menino Jesus, mesmo
sem irmos para as missões, podemos ser missionários, contanto que o estímulo e a amizade
fortaleçam os que sofrem ou passam por momentos de provação.

Quando eu me encontrava no “tríduo da minha prova”, nos cuidados intermédios do IPO
do Porto, chegava às minhas mãos a carta de
uma jovem adolescente, a Bruna Daniela, do
lugar de Moçães, freguesia de Torgueda, Vila
Real, que foi minha aluna em Educação Moral
Religiosa Católica e Formação Cívica no Colégio da Boavista desta cidade, sendo eu então
membro da Fraternidade Franciscana de S. Pedro, nesta urbe transmontana. Depois que fui
transferido para a Fraternidade Franciscana de
Penafiel, em Setembro de 2007, deixei de ver
esta rapariga moçanense, bem como todas as
centenas de alunos que me passaram pelas
mãos em seis anos de leccionação, nas duas
ditas disciplinas.
A carta comoveu-me e, ao mesmo tempo, deume força, pelo que ela dizia, pelas flores que a
acompanhavam e pelo terço em prata de contas muito pequeninas com o nome dela. Quero partilhar com os leitores do nosso querido
mensário “Missões Franciscanas” o que ia no
coração de uma jovem adolescente perante o
sofrimento de um amigo, e como até um sacerdote pode ser confortado pela força da juventude, e como um professor pode, um dia, ser
encorajado pelas palavras do seu ex-aluno:
“Querido frei Lima: a vida nem sempre é justa
para com todos e, por vezes, comete injustiças
com as melhores pessoas, mas ninguém pode
mudar isso e a única coisa a fazer é enfrentá-la. O problema é que nem todos têm essa
força e coragem e, normalmente, acabam por
desistir, deixando-se vencer por ela.
Mas eu sei que tem essa força e que não vai
deixar-.se ir abaixo por tudo o que lhe tem
acontecido, que vai acreditar sempre e vai conseguir ultrapassar isto e continuar em frente,
pelo menos é isso que espero que aconteça.
Ensinou-me muito daquilo que sei hoje e fezme reflectir bastante sobre os problemas deste
miserável mundo em que somos obrigados a
viver.
Hoje precisa de todo o apoio e um dia posso
ser eu. Por isso, quero que saiba que rezei e
rezo muito por si, para que melhore e ultrapasse isto tudo. No fundo, tenho esperança que
Deus não o abandone agora, por ser alguém
tão especial para nós e por tudo o que fez por
tantas pessoas.
Desejo que tudo se resolva e que possamos
voltar a ver esse seu sorriso tão característico.

Espero vê-lo em breve! Força, muita Força.
P.S. Estas flores são do meu jardim e, apesar
de não terem grande valor monetário, têm grande valor sentimental, são oferecidas com muito
carinho a alguém tão especial”. E assinou: Bruna Daniela Gonçalves.
Foi uma carta breve, que só consegui ler depois de ultrapassar a grande crise, mas que me
encheu de alegria e de uma certeza: os jovens
não esquecem os bons conselhos dos seus
educadores, sejam pais, professores ou
catequistas, mesmo que, no momento
de imprimir os valores, tenhamos que os
contrariar e não cair imediatamente no
seu agrado.
Com esta minha ex-aluna, quantos confrontos de ideias tivemos, quantas vezes
entrámos em desacordo, quantas vezes
a impressão dos verdadeiros valores na
alma implicou a dor, o sofrimento e o desagrado da educanda. Mas, se formos
firmes, não deixando de manter um sorriso; se formos sinceros, não deixando
de procurar compreender as ideias, tantas vezes estranhas, mas sinceras, dos
jovens; se não abdicarmos dos valores
da família, sendo firmes contra os ventos dos anti-valores que se têm imposto
à nossa juventude, fazendo ver à nossa
malta nova que crescer dói no corpo e
na alma, com certeza que eles, os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos
catequizandos e os nossos educandos,
encontrarão, até na nossa repreensão do
momento, o valor que ela teve no futuro breve, e nos respeitarão agradecidos
pela grandeza do seu coração. Missão
linda e nobre a de educar para os verdadeiros valores, numa dinâmica cristã.
E o Terço da Bruna? Não tenho dúvida que foi
um sinal claro de que os valores cristãos não
são incompatíveis com a disciplina de formação
cívica e que esta velha Europa, cuja identidade
assenta sobre os valores do cristianismo, precisa urgentemente de uma Nova Evangelização.
Não admira que o Papa João Paulo II tenha dito
na “Redemptoris Missio” que a Missão ainda
está no começo.

Experiência Tau 2008
dos jovens franciscanos
da Conferência Ibérica
(CONFRES)

Entre os dias 01 e 07 de Agosto realizou-se na Província da Bética, Espanha,
a chamada «Experiência Tau 2008», cujo objectivo é do convívio entre jovens
franciscanos, animados pela figura e espiritualidade de São Francisco de Assis. O local foi o Mosteiro de Guadalupe, onde nos associámos às celebrações
dos 100 anos da presença franciscana naquele Santuário Mariano.
Vindos de todas as Províncias Franciscanas de Portugal e Espanha, os jovens participantes reuniram-se numa aldeia a cerca de 12 quilómetros de Guadalupe, num total de cerca
de 140 jovens, dos quais oito portugueses. No final do dia iniciou-se a «Experiência» com
uma animação de fantoches sobre a vida de São Francisco, e no dia seguinte fomos em
caminhada até ao Mosteiro de Guadalupe, onde o Ministro Provincial da Província da
Bética, Frei Joaquin Senra, nos acolheu com grande simpatia e amizade. Seguiu-se uma
visita pelo mosteiro e em especial à Virgem de Guadalupe. Depois do jantar, houve um
espectáculo sobre a vida de São Francisco, realizado por um grupo de teatro de Madrid.

Os restantes dias foram preenchidos por espaços de actividades, tais como a oração, a
escultura, a dança contemplativa, etc. Cada um dos jovens era convidado a escolher e a
participar em dois desses espaços, um durante a manhã, outro durante a tarde. Tivemos
ainda um dia de passeio, visitando Cáceres e o convento do Palancar.
A «Experiência Tau 2008» foi concluída com a celebração da Eucaristia na Igreja do Mosteiro. Aí, cada grupo partilhou o que elaborou em cada espaço de actividade. Foi um
momento muito belo e de grande emoção. Seguiu-se o almoço e a despedida, com muita
animação, regressando cada um a sua casa.

PARA AS MISSÕES
U
M
A

De terço na mão, o meu convite, caro leitor: Vai!
O Senhor te chama à Missão, na tua casa, no
teu emprego, em qualquer situação da tua vida,
mas vai! Não importa quem é o alvo da tua missão. Também me senti evangelizado pela Bruna
e encorajado a pegar no Terço com mais fervor,
agradecendo a Deus, que nos ama através das
flores simples do campo de um amigo ou das
palavras breves de uma carta em tempo de tribulação. Obrigado, Bruna! Jesus te abençoe!
Frei José Dias de Lima
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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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Missão Católica de Cumura
Guiné - Bissau
Projectos apoiados pela U.M.F.
Partilha e Colaboração
Como fizemos no passado número de
Agosto - Setembro, 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.
A pobreza e os muitos órfãos que hoje
todos os dias frequentam a Missão fizeram surgir a necessidade de solicitar uma ajuda, uma partilha concreta e
nominal, através dum Apadrinhamento
(também chamada “Adopção à distância”) para as crianças mais carenciadas.
Projecto «Amigos de Portugal»
Este Projecto pretende que as pessoas
individuais, ou em grupo, se comprometam a dar um contributo anual, que
neste momento é de 300,00 €, para dar
apoio alimentar, à escolaridade e material escolar e ainda aos cuidados de
saúde a uma determinada criança, que
lhes é atribuída e de quem recebem,
anualmente, notícias e a fotografia no
Natal. É, portanto, um compromisso
para acompanhar, de longe, o desenvolvimento duma criança, que, de outro modo, ficaria certamente deficitário.
Neste Projecto é interessante pedir a
colaboração dos mais pequeninos que,
se motivados, esclarecidos e ajudados,
serão os primeiros a colocar a moeda,
semanal ou mensal, no mealheiro da
família, constituído para o efeito. Foi
concretamente uma família numerosa,
com muitos primos, que sugeriu esta
partilha dos mais novos, com a tutela

duma das mães, e tem sido muito interessante perceber todo o empenhamento da “malta” pequena.
Já temos um grupo de Crianças apadrinhadas pelos “Amigos de Portugal”.
Não quer experimentar cultivar este
valor de ser solidário, entre os mais novos, que às vezes só estão habituados
a ter? Fica o desafio…
Como desafio do futuro, fica mais
um Projecto, a construir:
A Missão de Cumura, pela extensão e
número de pavilhões e estruturas de
apoio e por ter necessidade de Electricidade durante toda a noite, para dar
apoio aos doentes internados, tem um
enorme consumo de Gasóleo com os
geradores, por não haver electricidade
disponível doutro modo, o que se traduz numa factura cada mês mais pesada.
Ora a Guiné tem sol !!!
Num amanhã, que pode ou não estar
próximo, e que talvez dependa de nós,
seria importante apostar numa energia
alternativa, como por exemplo através
duma estação foto voltaica, a painéis
solares. Há Instituições interessadas
em apoiar estas novas energias. Se
sabe ou conhece alguém que lidere
esta área de energias alternativas, que
saiba fazer-nos uma estimativa de custos e benefícios, bem como uma simulação de orçamentos, entre em contacto connosco.

A luta contra a SIDA também em Cumura:
De 3 a 8 de Agosto deste a 2008
na capital do México, realizouse a XVII Conferência Mundial
sobre SIDA, organizada pela
Sociedade Internacional de
SIDA. Teve como tema “Acção
universal, já?”! Participaram
nela 22.000 pessoas, entre líderes mundiais, cientistas, activistas e até pessoas portadoras
do próprio vírus, e abordaram
questões ligadas à infecção
HIV-SIDA: as investigações, o
tratamento, a vacina e inclusivamente a discriminação dos
seropositivos em várias regiões
do mundo.
De acordo com a ONU/SIDA,
Frei Vitor Farinha Henriques com uma paciente
actualmente em todo o mundo
estão infectadas 32,9 milhões
de pessoas. Só em 2007 ocorreram cerca de dois de experiências e conhecimentos, lamentando a “igmilhões de mortes (destes, 1,5 milhões na África norância” a respeito do que é feito pela Igreja CatóliSubsaariana), tendo sido registados 2,7 milhões de ca nesta matéria. “Estamos interessados no todo da
casos novos (deste 1,7 milhões na África Subsaa- pessoa e tentamos ajudar cada um a compreender
riana). A parte mais significativa concentrava-se nos a dignidade que Deus lhe deu. Isso requer atenção
países ao sul do Sahará, que têm também o número às necessidades físicas, emocionais, sociais e pasmais elevado de mulheres infectadas. Onde apenas torais -afirmou aquele dirigente católico.
um terço dos seropositivos tem acesso a tratamento, o drama da doença espalha-se para as gerações Os Religiosos e Religiosas da Igreja Católica são
mais novas: já há 12 milhões de órfãos. Na infecção responsáveis pelos cuidados e a assistência a 27%
em Adultos, a Suazilândia tem a taxa mais elevada dos doentes de SIDA em todo o mundo.
do mundo: 26% da sua população.
Este número foi divulgado em Maio
do ano passado, na apresentação
do relatório “Um serviço de amor.
Análise global do empenho dos
Institutos Religiosos contra o HIV e
contra a SIDA”, durante o Congresso da União dos Superiores Gerais
(UISG) e da União Internacional das
Superioras Gerais (USG). A Igreja
Católica está activamente presente
em todo o continente africano, particularmente na África Austral, onde
esta pandemia alcançou a difusão
de 30% na população entre os 25 e
40 anos e onde houve uma queda
da esperança de vida de 60 para 35
anos!

A todos, e em nome dos doentes da
Missão, a Direcção do Hospital de
Cumura envia um “obrigada” e deixa
isso expresso no agradecimento que
me enviou, para publicar no Missões
Franciscanas, e em cuja fotografia
abaixo aparecem, da direita para a
esquerda: o Frei Victor (Padre franciscano português) a Irmã Valéria ( franciscana italiana), eu, Alice (Pediatra
portuguesa), a Dra Ticiana (Neuro PeAspecto geral do interior das instalações
diatra italiana) e o Frei Mariano, mais
conhecido por Frei Memo (Irmão franciscano italiano); os meninos são doen- Apesar dos números globais indiciarem uma relativa
tes que estavam internados no Serviço travagem na disseminação da doença, a ONU/SIDA
constata que em algumas regiões ou países aumende Pediatria, em Cumura.
tou a taxa de novas infecções: é o caso da China,
Dr. Alice Ferreira Indonésia, Quénia, Rússia, Ucrânia, Moçambique e
Médica pediatra Vietname.
A Europa de Leste e a Ásia Central viram duplicar as
suas taxas desde 2001. Por outro lado, em países
como a Alemanha, Canadá e Estados Unidos, aumentou a taxa de infecção passada entre homens.
No caso da África, são as relações heterosexuais as
que mais contribuem para o aumento do número de
infectados. A ONU/SIDA reconheceu pela primeira
vez que os esforços contra esta epidemia começam
a ter resultados concretos, alertando porém que
7500 pessoas são ainda infectadas diariamente em
todo o mundo.
Desde a sua descoberta em 1981, o vírus da imunodeficiência humana já ceifou a vida a mais de 25
milhões de seres humanos!
Durante a Conferência foi feito um balanço sobre o
Objectivo Mundial até 2010, que visa proporcionar
o acesso universal ao tratamento contra a SIDA.
A resposta deverá, segundo os organizadores, ser
orientada para três objectivos primordiais: acelerar a
expansão de serviços de prevenção e tratamento do
HIV, integrar a resposta face à SIDA nos sistemas e
programas de saúde existentes e assegurar a sustentabilidade da resposta a longo prazo.
O Secretário Geral da ONU apelou a todos os dirigentes políticos mundiais para que sejam empregues esforços globais no sentido de intensificar
a luta contra esta pandemia. Por seu lado, Robert
Vitillo, consultor especial da Caritas Internationalis
para a SIDA, participou no evento, tendo afirmado
que é importante partilhar o maior número possível

É neste contexto que, também na
Guiné-Bissau, a Igreja Católica procura realizar um serviço assistencial de qualidade junto dos doentes atingidos pela
SIDA. Efectivamente, no hospital de Cumura os Frades Menores em estreita colaboração com as Irmãs
Franciscanas Missionárias do Coração Imaculado de
Maria, ao jeito de São Francisco (que no seu tempo
serviu Cristo na pessoa dos leprosos) procuram na
actualidade servir Jesus nos pobres doentes atingidos pela maior lepra de todos os tempos, a SIDA.
No referente à prevenção geral, é desenvolvido todo
um trabalho de educação e de sensibilização dos
doentes e seus familiares durante o internamento
no hospital. Relativamente ao tratamento médico, e
apenas no ano de 2007, foram assistidos em regime
de internamento em Cumura 346 doentes com HIVSIDA. Na consulta externa foram seguidos periodicamente 539 doentes, tendo sido registados 232 novos
casos de infecção. Na área da prevenção da transmissão mãe-filho, cuidado dos órfãos e das famílias
atingidas, está a ser desenvolvido todo um trabalho
importante, coordenado pela Ir, Valeria Amato.
No plano da assistência espiritual, é efectuada todo
os domingos uma celebração da Palavra de Deus,
dirigida a todos os doentes internados e seus acompanhantes. Quando há indicação e é oportuno, em
situações particulares, tem sido administrado a alguns doentes o sacramento da Unção dos Doentes e
até mesmo o Baptismo, em artigo de morte.
Em conclusão e citando João Paulo II: “só a caridade pode transformar completamente o homem.
Por outras palavras, a caridade representa o maior
mandamento social. Ela respeita o outro e os seus
direitos, exige a prática da justiça, de que só ela nos
torna capazes e inspira-nos uma vida de entrega, à
semelhança de Cristo: “Quem procurar preservar a
vida, há-de perdê-la; mas quem a perder, há-de conservá-la para a vida eterna” (Lc. 1 7,33).
Fr. Victor Farinha Henriques
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POBREZA, FRATERNIDADE E PAZ
A pobreza é a mais vergonhosa e injusta situação
dos nossos tempos, face aos inumeráveis progressos da ciência. Como se explica que os responsáveis
ignorem a subnutrição de milhões de seus irmãos
em todo o mundo? E os direitos humanos não lhes
dizem nada? A vida das crianças, cujos pais foram
atirados para a pobreza, está cada vez mais complicada. Faltam acompanhamento, carinho, ensino,
etc. Todo o ser humano deve ser fermento de fraternidade e solidariedade. Porque não o é? O ensino da
religião nas escolas é o melhor fermento na mente
das crianças para o seu correcto desenvolvimento.
Provada a incapacidade das milhares de instituições
existentes no mundo conseguirem chegar à erradicação da pobreza (muito embora as boas intenções
de todos os voluntários), em meu fraco entender,
para que um dia a humanidade possa gozar o prazer de se ver livre desse vírus infeccioso da pobreza,
só antevejo um processo de cortar o mal pela raiz:
a criação de uma só instituição pela ONU à escala
mundial, para onde devem ser encaminhados todos
os donativos, com carácter caritativo, a qual assumirá a missão de recolher todas as crianças, cujos pais
provem não ter condições financeiras para lhes assegurar um futuro condigno, onde serão acolhidas,
vestidas, alimentadas, educadas, instruídas, construída a sua personalidade, até que se conclua a sua
perfeita capacidade para enfrentar todas as complicações da vida e resolvê-las condignamente. Além
disso, essa instituição acolheria todos os voluntários
em actividade e ainda os que pretendessem dar o
seu contributo para o mesmo fim. Os próprios missionários, que aderiram exclusivamente a essa missão, nela ingressariam e aí passariam a exercer a
sua nobre e excelsa missão. A direcção da instituição
ficaria sob a sua inteira responsabilidade à escala
internacional.
Como se sabe, é na ausência da formação, educação e instrução das crianças que se desenvolve o
vírus infecto da pobreza. Por isso, perante a apatia

dos responsáveis, há
no mundo um número
incalculável de crianças sem quaisquer
condições de sobrevivência, debatendo-se
no abismo da pobreza, donde nunca mais
conseguem sair: são
maltratadas,
excluídas da sociedade,
sem cuidados higiénicos, mal alimentadas, mal vestidas,
atreitas à doença, não
frequentam o ensino
escolar, etc.

Ano Paulino

Mário Carapinha

Ninguém ignora que a falta do dinheiro está na base
da pobreza e das guerras. Uma grande parte dos
homens só sonha com ele, o seu coração fica dele
prisioneiro. Ele é o seu “deus”! Quanto mais possuem, mais ambicionam. Desprezam o respeito pela
dignidade humana. Ora, Deus concedeu ao homem
o dom do seu ganha-pão: a nobre tarefa do trabalho,
para viver em paz com todos os outros.
Daí dever evitar-se que a criança fixe a sua mente na
vanidade das riquezas – o amor ao dinheiro está na
raiz de todos os males que a humanidade enfrenta.
É claro que toda a criança, à medida que vai crescendo, deve ir adquirindo conhecimentos e formando
a sua personalidade, até se tornar adulto. Por isso,
ela precisa de ser bem acompanhada para mais tarde se poder sentir livre e independente. Os grandes
responsáveis ainda se não mentalizaram de que a
humanidade nada ganha com as guerras, as armas
e a pobreza; que, em última instância, só a fraternidade, o bem-fazer, através do diálogo, a podem
libertar para sempre de tão infectos vírus. O olhar do
amor ilumina o olhar da razão no encaminhamento
da alma para Deus, devendo evitar-se uma visão arcaica do mundo.

«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-de-Infância
(Os Patinhos, Criança Feliz e Nilza na Soalpo), uma escola do Primeiro Ciclo (Criança
Feliz), Lar de São Gabriel (Órfãos da Sida e Meninos da rua) e o Seminário de Santo
António do Chimoio. Procura-se assim rentabilizar os espaços existentes e contribuir
para uma melhor educação.
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.

De 22 a 25 de Junho de 2008, em Tarso e Iskenderun, na Turquia, realizou-se o
XII Simpósio de Tarso - “Paulo de Tarso: história, arqueologia, recepção”-, organizado pelo Instituto Franciscano de Espiritualidade da Pontifícia Universidade
Antonianum e pelo Centro de Diálogo Intercultural e Inter-religioso “Don Andrea
Santoro” de Iskenderun. O Simpósio estava ligado à celebração oficial da abertura do Ano Paulino, em Tarso, nos dias 21 e 22 de Junho, e à celebração da
Festa de S. Pedro e S. Paulo, no dia 29 de Junho, em Antioquia.
Na cerimónia de abertura do Simpósio e do Ano Paulino, celebrada na antiga
Basílica de Tarso, lugar da memória de S. Paulo, tomaram parte os representantes de várias Igrejas cristãs, da Igreja ortodoxa, com o Patriarcado de Constantinopla, da Igreja armena, Igreja siríaca, Igreja melquita, Igreja protestante
e outras. A Igreja católica foi representada por S.E. o Cardeal Walter Kasper,
em nome do Santo Padre, pelo Núncio Apostólico e por vários Bispos católicos
presentes na Turquia. Na cerimónia estiveram presentes também representantes do Governo turco e muitos peregrinos e turistas. As autoridades religiosas,
especialmente S.E. o Cardeal Kasper, e civis foram acolhidas e saudadas por
Mons. Luigi Padovese, Vigário Apostólico da Anatólia e Presidente da Conferência Episcopal da Turquia, em nome da Igreja local, e por Fr. Johannes B.
Freyer, Reitor Magnífico da Pontifícia Universidade Antonianum, em nome da
mesma Universidade. Estavam presentes outros Frades de Istambul e da Terra
Santa.

Brasil – Os Franciscanos e a lepra
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil ocupa o
segundo lugar no mundo em número de doentes da lepra. Diante dessa grave
situação, os Frades da Província da Imaculada, no Brasil, sentiram-se interpelados a dar sua eficaz contribuição para combater esse preocupante fenómeno. Há três anos que levam avante o projecto Franciscanos para a eliminação
da lepra. Já que os leprosos se encontram em todo o país, a Província Franciscana estendeu sua acção para além de suas fronteiras, envolvendo os Frades
da Província de Santo António, com sede em Recife, e os da Custódia Autónoma de São Benedito, com sede em Bacabal. Além disso, respondendo às
solicitações de diversas autoridades civis, os Frades empenham-se em vários
Estados e em numerosos municípios do Brasil. Na consciência de poderem,
assim, reviver hoje o encontro de Francisco com o leproso, os Franciscanos
esperam, com seu compromisso, contribuir na realização de um sonho: acabar
definitivamente com a lepra.
MF/FRATERNITAS

A d e s p e d i d a
causa sempre dor
nas nossas almas
É com muita alegria que procuro partilhar convosco, caros leitores do jornal
«Missões Franciscanas», o momento
de alegria que se viveu na Paróquia de
Nossa Senhora de Fátima, em Jangamo, na comunidade de Cumbana, na
diocese de Inhambane (Moçambique).
Tal momento foi marcado pela despedida do frei Evodio João para a fraternidade da Polana, em Maputo. Frei
Evodio, entre várias responsabilidades
que já vinha assumindo na Ordem dos
Frades Menores, foi presentemente
nomeado Custódio da Custódia Autónoma de Santa Clara de Assis de Moçambique. A sua saída, na fraternidade
de que fazia parte e nas comunidades
por passou, deixou uma dor, mas dor
de saudades.
A comunidade em geral viveu o domingo, dia 3 de Agosto, com muita emoção.
A missa da despedida foi celebrada por
ele próprio. Frei Evodio não deixou de
mencionar que o cristão deve ter um
coração capaz de partilhar o pouco
que tem. O Evangelho desse domingo
acentuava o sentido de partilha: Jesus
sente uma enorme compaixão pela
multidão que O seguia, visto não haver
comida suficiente para todos: somente três pães e 5 peixes. Que seria isso
para 5000 pessoas? Jesus nos ensina
a partilhar.
Depois da missa seguiu-se o almoço

e o momento da recreação. As comunidades levantaram os braços de
adeus cantando e dançando, mas com
um coração pesado, pois o «pai» Frei
Evodio já ia para outra missão que a
Ordem lhe confiara. “Vai, mas lembrese de nós. O bom pastor sempre volta
a apascentar as suas ovelhas.” Assim
diziam os cristãos dessa comunidade.
Assim é o caminho do missionário:
chegou, evangelizou e partiu.
Os irmãos missionários alegram-se
quando chega o dia de partida para
uma nova missão, pois é isso que nos
faz Franciscanos e é isso que Jesus
disse aos seus Apóstolos: «Ide por
todo o mundo anunciar o Evangelho,
baptizando em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo».
Apesar da dor de despedida, brilhava
na face do nosso frei Evodio uma imensa alegria e um sorriso que muito significado deixou. Como ele dizia: «Muito
ensinei e muito de vós aprendi».
Ao partilhar este acontecimento convosco, caros leitores, foi precisamente
para vos dizer que ser missionário é
ser como uma pomba que é enviada
para qualquer parte do mundo como
sinal de paz. O nosso coração exultou
de alegria ao ver que este missionário,
nosso irmão, partia com o coração feliz.
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Resistir até ao último índio
Agosto é crucial para os povos indígenas. Pode consolidarse o caminho da garantia dos direitos humanos ou afastar-se
dele significativamente. O Supremo Tribunal Federal (STF),
máximo órgão judicial do Brasil, vai pronunciar-se sobre 34
acções que contestam o decreto de homologação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol (TIRSS), no estado de Roraima,
no norte do país. Com a sua decisão será decretada a vida ou
a morte do decreto assinado por Lula da Silva, em 2005.
A constituição federal de Brasil reconhece o direito territorial
dos povos indígenas sobre as terras “tradicionalmente habitadas por eles e suficientes para a sua sobrevivência física e
cultural”. Afirma o direito “originário”, anterior à formação do
próprio Brasil como estado, reconhecendo que as terras são
da União, mas em posse permanente dos povos indígenas
que mantêm o usufruto exclusivo dos recursos naturais.

Povo indígena de Roraima, Brasil

O processo de reconhecimento de uma terra indígena
é longo. Os primeiros passos na TIRSS iniciaram em
1977. Só em 1992 o território foi “delimitado”, isto é,
demarcados os limites desse território indígena. Em
1998, o Ministério da Justiça publicou a Portaria de
Demarcação de Raposa Serra do Sol, assinado pelo
presidente Fernando Henrique Cardoso. A partir deste acto, os direitos das comunidades indígenas estão
garantidos. O processo ficou concluí¬do com o decreto de homologação do Presidente da República, que
ocorreu em 2005 com a assinatura de Lula da Silva. O
registo formal da terra encerra a longa caminhada.
Hoje, assistimos a uma resistência feroz de grandes
grupos económicos, nomeadamente empresários
agrícolas dedicados ao plantio de arroz para exportação. Tendo ocupado ilegalmente as
terras dos índios dentro da TIRSS,
negam-se a sair e a receber, em troca, outras terras e qualquer tipo de
indemnização. Apoiados pela classe política de
Roraima e pelo governo estadual, e isentos de
impostos até 2018, mantêm-se na terra usando
a violência contra os povos indígenas e destruindo o meio ambiente.

TIRSS. Uma decisão favorável será um passo gigante na
afirmação e garantia dos direitos dos indígenas no Brasil; a
decisão contrária abriria um precedente gravíssimo que afectaria não só a TIRSS, mas todas as terras indígenas do país
já homologadas.

Estes grupos de poder económico e político
contestam junto do STF a legalidade do decreto de homologação da TIRSS. Por enquanto,
o Supremo suspendeu a operação policial que
o governo federal montara para a retirada dos
grandes empresários. Conseguiram também
que impedisse as rusgas policiais nas fazendas dos empresários. Na única rusga realizada
foram encontradas armas e munições que configuram crimes evidentes.

Como afirma Norberto Bobbio em «A Era dos Direitos», “o
problema grave de nosso tempo, em relação aos direitos do
homem, já não é fundamentá-los, mas sim protegê-los”. E
acrescenta: “O problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico e, num sentido mais amplo, político. Não
se trata de saber quais e quantos são esses direitos, qual é
a sua natureza e seu fundamento, se são direitos naturais
ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo
mais seguro para garanti-los e impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violados”.

Em Agosto, o STF decidirá de vez sobre a
legalidade do decreto de homologação da

Luís Fernandez
Leigo Missionário da Consolata

Delegação do povo de Roraima recebida em Portugal

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

Em primeiro lugar pela oração e ajuda material, fazendo-se zelador ou associado da União Missionária Franciscana.

•

Contribuindo para uma «Bolsa de Estudos», que pode
ser oferecida de uma só vez ou em prestações.

•

Enviando esmolas de intenções de missas para serem
celebradas nas missões. A celebração da Santa Missa
nas missões ajuda à subsistência dos missionários.

•

Ser assinante do Missões Franciscanas é também um
modo de colaborar na difusão do espírito missionário
franciscano.

•

Esperamos a sua participação!

MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1  Apartado 1021  2401-801 LEIRIA

Caros leitores e amigos.
É com muita alegria que, após um tempo de descanso, de novo nos encontramos neste cantinho do nosso jornal, todos empenhados neste trabalho em
favor das Missões.
Estamos a viver o «Outubro Missionário», que é para nós tempo de renovar o ardor e fervor missionários. Juntos vamos continuar a trabalhar em prol
das «Missões Franciscanas». Todos podemos ser missionários rezando pelas intenções da Igreja Missionária e, dentro das possibilidades de cada um,
partilhando um pouco de si mesmo.
Seguiu em Setembro para Moçambique a leiga Mafalda Santos, que se foi juntar à D. Gracinda Cerva. Por ela enviei dois mil euros em intenções de missas, que serão celebradas pelos sacerdotes que vivem nas Missões.
Do “Pão dos Pobres” com destino às Missões, seguiram 300,00 € para serem entregues às Irmãs Clarissas de Lichinga. Para a compra de material para a
agricultura (semente de milho, enxadas, machados, catanas, regadores, botas de borracha e sementes hortícolas) e 7 chapas de zinco destinámos 400,00
€, importância que foi entregue à organização ASVIMO, no Chimoio, com esta finalidade. Vão fazer machamba para daí se tirar sustento para as crianças
da escola. No próximo número do nosso Jornal espero inserir um pequeno artigo sobre este assunto.
E terminamos com a intenção missionária de Outubro: «Para que neste mês dedicado às missões, através da actividade de animação das Pontifícias
Obras Missionárias e dos outros organismos, toda a Comunidade cristã sinta a necessidade de participar da missão universal da Igreja com a oração, o
sacrifício e o auxílio concreto».
Frei Vítor Rafael, OFM

