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XXXVI PEREGRINAÇÃO FRANCISCANA A FÁTIMA
Francisco, reflectiu sobre os sinais de falta de esperança, de
falta de memória cristã, para pedir aos Franciscanos um suplemento de esperança, de confiança, que a todos leve a um
futuro e a uma vida com um projecto.
O início da tarde foi preenchido por momentos de partilha,
como a experiência vivida nos dias 19, 20 e 21 de Setembro
em Leiria - “Dizer em Leiria a alegria de ser Franciscano”- e o
testemunho sobre a actualidade da vida de S. Francisco, dado
por uma jovem não ligada directamente a qualquer movimento franciscano.

De 3 a 5 de Outubro, realizou-se a XXXVI Peregrinação da
Família Franciscana Portuguesa a Fátima.
Franciscanos dos três ramos da Primeira Ordem, Religiosas
de diferentes Congregações Franciscanas, Irmãos da Ordem
Franciscana Secular e Jovens da JUFRA e de outros movimentos franciscanos, peregrinaram até Fátima, meditando e
celebrando, segundo o lema tirado de uma das orações de S.
Francisco de Assis: “Tu és a nossa Esperança”.
Na sexta-feira (dia 3), nos Valinhos, algumas centenas de peregrinos juntaram-se para celebrar o “Trânsito” de S. Francisco, lembrando o momento em que, ao findar do dia 3 de Outubro de 1226, ele falecia em Santa Maria dos Anjos, acolhendo
a morte como «irmã».
No sábado, dia 4 de Outubro, Festa de S. Francisco de Assis,
milhares de irmãos e irmãs, como rios que desciam do norte
e do sul do País, desaguaram no Santuário mariano, primeiramente no Centro Paulo VI e depois na Igreja da Santíssima
Trindade, como no-lo referiu Fr. Fabrizio Bordín OFM Conv.,
Presidente da Família Franciscana. De manhã, o tema da esperança foi apresentado por uma palestra do Bispo do Porto,
D. Manuel Clemente, o qual, partindo da Exortação Apostólica de João Paulo II, “A Igreja na Europa”, e da Encíclica de
Bento XVI, “Salvos na Esperança”, e também da figura de S.

No final da tarde, na Igreja da Santíssima Trindade, o Bispo
de Leiria-Fátima, D. António Marto, presidiu à celebração da
Eucaristia, durante a qual todos os Franciscanos renovaram a
profissão religiosa (consagrados e consagradas) e o propósito
de vida evangélica (irmãos leigos).
Particularmente belas e desafiadoras foram as palavras de D.
António Marto que, diante de uma
assembleia envolvida em ambiente de oração, chamou à atenção
sobre a página do Evangelho do
dia da Festa de S. Francisco: «Eu
Te bendigo, ó Pai…» (Mt 11,2530), que contém «o hino de júbilo,
o Magnificat de Jesus, que constitui, por sua vez, uma “síntese da
revelação”… o mais belo cântico
de amor filial que jamais se entoou
sobre a terra». Este hino – continuou D. António - «sai do coração
humano de Jesus, em exultação,
pelo mistério de infinito amor, bondade e ternura de Deus que quer comunicar aos homens e
onde todos encontramos abrigo; pelas maravilhas de graça
que este amor realiza nos corações simples que o acolhem».
Do cântico de Jesus, D. António passou a lembrar S. Francisco, «que entoou dois dos mais belos cânticos da literatura
mundial: “Os louvores de Deus Altíssimo” e “O Cântico das

Criaturas”». E, através da página evangélica e do exemplo de
Francisco, convidou a meditar sobre «três sentimentos fundamentais da vida cristã: o de um agradecimento alegre pelo
dom da revelação aos pequeninos; o de um voltar de novo ao
coração da vida cristã; e o de um renovado impulso na missão
evangélica que nos foi confiada».
No fim, chamando à atenção para a actualidade da missão
dos Franciscanos - reparar a casa do Senhor -, disse: «É uma
responsabilidade atribuída a cada baptizado. Também hoje o
Senhor diz a cada um como a Francisco: “Vai, Francisco, repara a minha casa que, como vês, está em ruínas”. Trata-se
de renovar a Igreja a partir de dentro, a partir de nós mesmos,
indo ao coração da fé, vivendo a medida alta da santidade,
descobrindo e realizando, com generosidade, a vocação a
que o Senhor chama cada um».
No domingo, dia 5 de
Outubro, a Peregrinação
Franciscana encerrou integrando-se na Celebração
Eucarística Internacional,
presidida pelo Bispo de
Santarém, D. Manuel Pelino. Também este Bispo,
convidado pela Família
Franciscana, apresentou
o exemplo da vida de S.
Francisco de Assis como
“um estímulo para cultivarmos a misericórdia, o
serviço fraterno, na esperança e no amor”. Num
mundo “marcado pela
intolerância, incompreensão e pelos conflitos”, “pelo vazio de valores espirituais, que
faz com que o mundo pareça um deserto” - afirmou o Bispo
de Santarém - espera-se que a Igreja seja “uma imagem da
misericórdia”, que mostre um coração atento ao mais débil,
ao desvalido.

TESTEMUNHO MISSIONÁRIO

COM OS MAIS PEQUENOS
Assim como São Francisco escolheu ser
«menor», do mesmo modo os Missionários
Franciscanos vivem junto às pessoas mais
simples, com uma atenção especial pelas
crianças.
Um «sem abrigo» que treme o queixo por causa
do frio. Um jovem emigrante diante da mesa dos
pobres numa grande cidade. Doentes nos hospitais e crianças
que estendem
as mãos a pedir
uma pequena
ajuda. E é isto
que se oferece: um abrigo,
uma
refeição
quente, um sorriso, conforto.
«Cada vez que
fizestes estas
coisas a um
destes meus irmãos mais pequenos, a Mim
o fizestes», diria hoje, como
então
disse,
Jesus.
E Francisco de
Assis quis fazer-se o «mais

pequeno», o «menor» entre todos. Quis que
também os seus irmãos se chamassem frades
menores. Os Franciscanos, especialmente os
missionários, vivem a sua «menoridade» vivendo entre a gente mais simples, não instruída,
pobre e com uma atenção particular às crianças abandonadas e em dificuldade. Somente
fazendo-se “pequeno” entre os pequenos, o
missionário pode dar dignidade e esperança às

Pe. Paulo Jorge Ferreira OFM

pessoas, só deste modo pode trabalhar para a
construção do Reino de Deus, no qual todos são
irmãos e membros da única família de Deus.
Pelas crianças o franciscano nutre um respeito
e um amor especial. Nas aldeias da América Latina, nas terras africanas, nos «bairros de lata»,
os mais pequenos são objecto da primorosa
atenção dos missionários, que dispensam parte
do seu alimento, sustento, para ajudar à instrução e ao crescimento humano.
Quando os olhos do missionário reparam nas
crianças abandonadas, com dificuldades económicas e psicológicas, os seus esforços são
ainda maiores. As fraternidades missionárias
providenciam obras para recolher, proteger, alimentar e educar, como acontece em Almaty, no
Kazakistão. Sucede também que vão à procura
de «jovens da rua» nas cidades, como em Brazavil, no Congo, para os reunir num centro de
acolhimento e dar-lhes uma formação para os
fazer sair da sua condição miserável. E com frequência nas paróquias surgem também centros
e escolas para as crianças das famílias pobres.
Texto de Frei Vincenzo Brocanelli, OFM
Tradução: Frei Vítor Rafael, OFM

Após a sua premanência e experiência em terras do Chimoio - Moçambique, a leiga missionária Maria do
Céu partilha connosco a sua vivência
missionária e a alegria mais no “ser”
do que no “ter”
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DIZER EM LEIRIA
“A alegria de ser Franciscano” foi o
tema para esta actividade de fimde-semana que envolveu cerca de
200 jovens de todo o país e que fez
despertar a cidade de Leiria para a
dimensão festiva e comtemplativa de
ser franciscano
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CRUCIFIXO DE S.DAMIÃO
Apresentamos a primeira parte da
simbologia do Crucifixo de S. Damião que irá ajudar a cõnhecer melhor o carisma de S. Francisco e Santa Clara. “Vai e repara a minha casa”,
palavras outrora ouvidas por S: Francisco e que hoje também necessitam
de ser ouvidas
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EDITORIAL
A tradição cristã consagra o mês de Novembro ao sufrágio pelas “Almas” dos nossos
antepassados. De facto, a Igreja tem uma
tradição que começa no dia dos «Fiéis Defuntos» e continua por todo o mês, durante
o qual lembramos diante de Deus aqueles
que nos precederam na fé.

Organização Cristã recebe apoios da UMF
No passado mês de Setembro, permaneci duas semanas no Chimoio (Moçambique) com a leiga Mafalda
Santos, que ficou a fazer a
sua experiência missionária.

Já no ano passado o seu responsável Sr. Sitoi João Goba tinha solicitado ajuda, mas nessa
altura a UMF não tinha ofertas
disponíveis para o efeito. Recordo que é através da divulgação de pequenos projectos que

São Paulo fala-nos da ressurreição dos
mortos: «Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E, se
Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé» (I Cor 15,13-14).
O mundo helénico, seguindo o pensamento
platónico, dava muita importância à alma
como elemento divino do homem, mas desprezava o corpo, considerando-o como uma
prisão da alma. Era portanto difícil admitir
a ressurreição dos mortos. S. Paulo, com
a sua pregação, apresenta Cristo morto e
ressuscitado como sendo o modelo da nossa ressurreição.
Quantas almas de missionários, homens e
mulheres, repousam em paz depois de terem vivido, ao longo dos tempos, o sonho
da entrega ao próximo? Hoje, como ontem,
continuam a existir homens e mulheres que
querem experimentar o sonho de dar o seu
melhor na missão da Igreja, muitos deles
vivendo o carisma franciscano.
Também em Novembro se celebra a Festa
de Cristo Rei, que encerrará mais um ciclo
litúrgico. Jesus é Rei de um reino de misericórdia, de bondade, de amor. Ele é um
Rei cheio de mansidão, pacífico, que derrama Sua bênção sobre as pessoas, pela fé.
O prefácio da missa de Cristo Rei faz um
belo resumo com estas frases: “Um reino
universal e eterno. Um reino de verdade e
de vida. Um reino de santidade e de graça.
Um reino de justiça, amor e paz”. Celebramos esta Festa com muita alegria por termos um Rei que é nosso irmão!
Por fim, já no declinar do mês, celebramos
o Primeiro Domingo do Advento que é para
nós uma presença de Deus já começada.
Olhemos então para o que já aconteceu e
também para o que está para vir. No meio
de tantos problemas, tenhamos fé de que
um dia o bem triunfará. Nós esperamos
a vinda de Cristo Salvador. Esta certeza
nos enche de alegria: «Alegrai-vos no Senhor»!
Maria é uma das principais figuras centrais
deste Tempo litúrgico. Maria, a bendita entre todas as mulheres, é a mãe do Filho do
Altíssimo (Cfr. Lc 1,32 - 33) e a bem-aventurada porque acreditou e percebeu a grandeza do mistério da Encarnação que, através dela, se realizava. Ela tornou-se mãe,
em primeiro lugar, por ter pronunciado seu
SIM à vontade do Pai. Ela concebeu o Verbo em seu coração, gerou-o em seu ventre,
deu-o à luz na manjedoura e apresentou-O
a «Jahweh» no Templo.

A Mafalda está a fazer um doutoramento em Imunologia numa
Universidade do Porto e trabalha num Instituto num projecto
de investigação. Esperamos
trazer aqui oportunamente ao
nosso jornal o seu testemunho
missionário.
A organização que recebeu ajuda da União Missionária Franciscana dá pelo nome de ASVIMO (Associação de apoio a
viúvas, idosos, mulheres, crianças órfãs e vulneráveis), com
sede na província de Manica,
mais propriamente na Cidade
de Chimoio, bairro 16 de Junho
(Cabeça do Velho).

A minha vida existe porque existes Tu!
Hoje sinto uma intensa vontade de Te dizer que te Amo, que Te sinto em mim, a
vibrar no meu corpo, na minha mente, na
minha alma; que sinto o Teu Amor, a Tua
Bondade. Sinto em mim, sobre mim, o
Teu Olhar meigo e doce, a Tua Mão terna
e suave, a amparar-me, a guiar-me…
Hoje… hoje e amanhã quero ser capaz
de Te reconhecer, sentir, afirmar e assumir que “a minha vida existe porque existe Tu”…
Sinto a Tua Presença, simples, mas plena
e profunda… e que cada momento, cada
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Também é justo dizer que já
desde 2007 a D. Aida Antunes,
também nossa benfeitora no
Chimoio, tem ajudado esta ASVIMO, enviando mensalmente
milho, sabão e outros víveres.
De igual modo, com chapas
de zinco e outros materiais, o
Senhor Abílio Antunes também
colaborou na construção de um
pequeno pavilhão que funciona
como escola.

Então a ajuda
prestada constou
de material para
agricultura. Comprámos 40 kg de
semente de milho, 10 enxadas,
10 catanas, 6
machados, 8 pares de botas, 6 regadores, 50
kg de adubo e 60 kg de milho
para consumo. Ainda outras sementes de abóbora, couve, cenoura, tomate, cebola, quiabo,
mandioqueira e batata-doce.
Para tudo isto chegou 400, 00
Euros do «Pão dos Pobres para
as missões». Pensámos desta
forma pois esperamos que esta
ajuda vá produzir muito «pão
para os pobres» que a ASVIMO
procura ajudar.
Moçambique tem muita terra à
espera de ser cultivada. Às vezes o que falta é incentivo a trabalhar essa mesma terra. Mais
do que dar pão desta vez prefe-

minuto, vale por isso a pena; mesmo nas
crises, na dúvida, na mágoa, porque esta
ajuda a crescer, a caminhar e muitas vezes a fazer um trabalho interior de mudança. Mudança que aponta para Ti!
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os leitores deste jornal e benfeitores da obra missionária, levada a cabo pela UMF, nos vão
enviando algumas verbas para
poder ajudar e promover este
tipo de ajuda.

Desta vez foi possível dar a
«nossa» colaboração a este
projecto de solidariedade social. Depois de visitarmos as
instalações e termos um breve
encontro com os dirigentes, foinos apresentado um pequeno
projecto de apoio
á agricultura. A
ASVIMO
abriu
uma machamba
no distrito de Gondola. Isto é, foi-lhe
concedida pelas
autoridades
do
Posto Administrativo, em colaboração com o Régulo
da zona, uma área
para cultivo.
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Os convites a abandonar a caminhada,
a desistir de Te encontrar de uma forma
mais sincera… - foram - são - muitos…
Porque nem tudo corre como queria
(porque pensava e penso que a vida tem
de ser como gosto e teimo em pedir)!
Porque caio, tropeço… E sinto muitas
vezes que mais sincera… - foram - são
- muitos… Porque nem tudo corre como
queria (porque pensava e penso que a
vida tem de ser como gosto e teimo em
pedir)! Porque caio, tropeço… E sinto
muitas vezes que não sou capaz, que
não vale a pena… Fico fraco. E vem o
sentimento de abandono, de revolta, de
dúvida… Mas quando descubro que é
nesses momentos que Tu me convidas
à mudança, a abandonar, não a Ti, mas
o que me faz sentir desprotegido, revoltado e muitas vezes sem vida própria,
então tudo ganha outro sentido! Reconhecer que o que se pede… o que se
sonha viver… o que se pede para viver…
não é na maior parte das vezes o que Tu
queres para mim: a vida vai assim aos
poucos tornando-se Vida, porque me
abandono em Ti… e por Ti…
E a vida sorri! Eu sorrio… porque Te deixo habitar em mim…
Isto é fácil? Não, não é.
É-me fácil abandonar-me assim em Ti?
Não.
Mas vale a pena, sinto que vale… Porque é o único ‘abandonar’ que me permite encontrar-me, a mim mesmo! É o
único ‘abandono’ que permite encontrar
um Amor que é diferente, porque é pleno,

rimos ajudar na sua produção.
Um micro projecto que esperamos vai caminhar por si.
Para ser mais preciso, entregámos o material no dia 23 de Setembro. Estiveram presentes,
da nossa parte, o procurador
nacional da UMF, as leigas missionárias Mafalda Santos e a D.
Gracinda Cerva, a D. Aida Antunes, residente no Chimoio, e
o Sr. Salvador Armando, nosso
colaborador no local.
Depois de uma reunião prévia
durante a qual foi entregue ao
Sr. Sitoi uma Bíblia para uso
da Comunidade e o respectivo
material, seguimos para o pequeno pavilhão onde funciona
a escola primária e aí oferecemos um lanche às 80 crianças
presentes, que constou de uma
banana, biscoitos e sumo.
E, porque as necessidades são
muitas, os responsáveis apresentaram mais um projecto
para a construção de um pequeno pavilhão para dormitório
dos órfãos e outro para alimentação, que de momento não podemos satisfazer. Veremos num
futuro próximo se nos chegam
algumas ofertas destinadas às
crianças da ASVIMO.
Caros leitores, amigos e benfeitores das Missões Franciscanas, aqui deixamos esta
partilha e muito agradecemos
as vossas ajudas materiais que
a UMF põe a render em vosso
nome. Um muito obrigado dos
beneficiados e Deus vos abençoe.
Frei Vítor Rafael, OFM

incondicional, completo.
E o que esperas de mim? Que passo
queres que dê agora?
Agora quero continuar a descobir-Te, a
encontrar-Te em mim.
Em mim e nos outros. Nos outros e no
mundo. No mundo e em tudo o que me
rodeia.
Quero olhar-Te… quero sentir-Te… No
Sol, a cada manhã, quando aquece o
meu corpo ainda entorpecido pelo sono.
Na Brisa fresca. Na Água que hidrata,
refresca e purifica! Na Terra que piso e
traça caminhos para andar, produzir e suportar vida!
Quero ir ao Teu encontro em cada criança, em cada pessoa, em cada sorriso, em
cada lágrima, em cada olhar… Quero ser
capaz de quebrar barreiras, de amar…
Quero fazer de cada um: um irmão!
Quero! Quero porque me chamas a isso.
Porque é isso que queres de mim. Que
te sirva, servindo, amando quem está comigo, quem passa por mim, quem vem a
mim, quem eu tenho de ir ao encontro…
porque é lá que Tu estás: é nos claustros
do mundo onde vivo e faço caminho que
Tu estás!
Ajuda-me… Dá-me forças! Não largues a
Tua Mão da minha! Para que eu seja um
instrumento do Teu Plano de Vida.
Que Francisco e Clara de Assis me ajudem a encontrar-Te assim, na simplicidade.
Que Maria, a Mãe Doce, ponto de partida e de chegada em Ti, me guie ao Teu
Encontro.
Carlos Morais
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Testemunho
Despertada para o sofrimento humano e
para as desigualdades sociais, na busca
de um projecto de vida renovado, à luz da
fé cristã, surgiu em mim o desejo de viver
uma experiência missionária.
Foi assim que no dia 30 de Julho de 2008, eu
e a Gracinda apanhámos o avião em direcção
a Maputo, com destino a Chimoio, antiga Vila
Pery.
Apesar de receosa perante o desconhecido,
decidi mergulhar na aventura, “esquecendo”o
que ficava para trás, entregando-me assim,
com todo o meu ser, ao acto de conhecer/
compreender novas culturas, novos contextos e novas gentes, tendo como objectivo
principal aprender a viver.
No Maputo, pela mão do Frei Pedro, vi o Oceano Índico pela primeira vez, e tive a primeira
abordagem às necessidades que se fazem
sentir naquelas terras.

Nas Irmãs Salvatorianas e nas Franciscanas, a formação de Socorrismo foi frequentada por cerca de 20-25 pessoas em cada
e, apesar da fase de imenso trabalho em
que se encontravam (3º período escolar)
e do escasso tempo de contacto, deu para
me aperceber da sua ânsia de aprender/
conhecer diferentes temas relacionados
com a saúde e a educação com aplicação
directa às suas realidades, e do meritório
trabalho que estas irmãs, professores e
funcionários, têm desenvolvido nesta cidade – as suas escolas e escolinhas, frequentadas por alunos que comparticipam,
são bastante acolhedoras, apesar das necessidades.
Colaborei também com o professor de Biologia do 11º ano, no Seminário, professor Ferrão, serviço por ele prestado como voluntário.
Dei 2 aulas e participei numa outra, a seu
pedido, e dei uma aula de esclarecimento de
dúvidas aos seminaristas.

a Esperança (11 anos?), que trazia
muitas vezes a Anita (2,5 anos?)
às costas, como a punha no baloiço, e numa manhã mais fria a Imaculada, quando a questionei pela
pouca roupa que tinha vestida, me
disse a rir: “eu gosto de brincar
com o frio”.
Ouvindo os noticiários de Moçambique, e um dia de visita a Manica
e outro à Beira, pude responder
um pouco a uma questão: Como
era fora do Chimoio.
Em Manica o meu coração explodiu novamente com tanta criança
e tanta alegria, na escolinha que
fomos ver, com tanto jovem no Seminário/Internato de Jécua (aberto
também a outros alunos), com a
afabilidade e dedicação ao povo
do frei Orlando e do frei Lages, e
com a alegria e comunicação do
seminarista frei Benjamim, agora
na Zâmbia.
Na Beira, onde no melhor café comemos o
melhor bolo de sempre, conhecemos as Irmãs Franciscanas que estão em ligação com
as do Chimoio, e o frei Maciel que nos relatou,
e pudemos presenciar, a sua actividade de
assistência aos mais necessitados e as suas
preocupações com o ensino e com a juventude. Conversámos também sobre as reformas
no ensino e as necessidades do povo, tendo
manifestado o desejo de saber como era no
nosso país, e saber quais os resultados – facultei-lhe o site do Ministério da Educação de
cá - Gave.

Leiga Gracinda Cerva na escolinha de D. Nilza

No Chimoio senti ter mergulhado num mundo de pobreza extensa, por tão generalizada,
num mundo de gente jovem e crianças, onde
se é adulto muito cedo. Impressionou-me a
quantidade de gente que andava a pé pelas
ruas e estradas, percorrendo quilómetros, a
leveza do ar e o murmúrio que nele se pressentia durante a noite. Tudo isto, incluindo a
difícil percepção dos limites da cidade, me
mobilizou na procura de respostas.
O trabalho que desenvolvi e os contactos
que tive com a população, mesmo na rua, e
o tempo, foram-me facultando não só essas
respostas como me revelaram que, apesar de
“pouco se ter”, se pode viver na alegria, no
acolhimento, na aceitação, sem medir o tempo, simplesmente viver.
Dei aulas de Primeiros Socorros aos jovens
e crianças (dos 7 aos 19 anos) do Lar S. Gabriel, três tardes por semana, a professores e
funcionários auxiliares da educação nas Irmãs
Salvatorianas e nas Irmãs Franciscanas, uma
manhã/tarde por semana, respectivamente.
Gostei de trabalhar com todos eles, cada um
com as suas realidades e características,
mas, como dei mais tempo no Lar S. Gabriel,
foi possível conhecê-los melhor - foram os
meus meninos. São crianças e jovens órfãs,
mas meigos, afáveis, alegres e receptivos grandes e pequenos, todos participavam nas
manobras de socorrismo e aprendiam com
sucesso. Foi possível cumprir o programa
estabelecido, deu para conhecer a quinta e
os seus animais de estimação, as suas actividades e necessidades: um forno acabado
de construir, um dormitório novo (são 35 e
esperam perto de uma centena de crianças
e jovens), uma oficina de carpintaria e alfaiataria (precisam-se voluntários que ensinem
estas artes), faltam cobertores e provavelmente outras coisas.

Este foi o meu primeiro contacto com uma
realidade naquele povo: “não há manuais escolares”. Senti na pele o que é não ter livros
para preparar uma aula, nem computador
nem impressora, sem olhar a gastos de papel
e tinta, ou de tempo na Net, embora o reitor,
frei Henrique, e o frei Ilídeo, fizessem tudo
para que nada me faltasse. Não havia livros
de consulta (duas TLB2).
Esta realidade é generalizada para todos os
alunos do 2º, 3º ciclos e Secundário, mesmo
nas escolas públicas, como pude constatar
em contacto casual de rua, com jovens do 8º
e 10ºanos. Como professora senti-me tocada pela generalização desta situação, mas
também cativada pela imensa quantidade de
crianças e de jovens, pela sua imensa alegria,
pela sua ânsia de aprender, e pela ânsia de livros, de estudo ou religiosos, manifestada por
jovens e adultos de diferentes condições.

Em ambas as localidades, e noutras por onde
passámos, o ambiente era semelhante ao do
Chimoio, embora talvez com algumas melhorias. No Chimoio fazem-se sentir as consequências do fecho duma fábrica que dava
emprego a uns 3000 trabalhadores, ocorrido
há cerca de três anos.
Foi também muito útil o contacto e convívio
que tive com casais portugueses que ali vivem, trabalhando e produzindo, integrados
na população local, e contribuindo de alguma
maneira para o seu desenvolvimento.
Também graças ao Salvador, nosso guia e
assistente, aos contactos de rua que tive com
a população, o ter-se proporcionado andar
sozinha a pé de dia e uma vez de noite, e
duas vezes de “chapa”, pude sentir e pers-

crutar outros aspectos culturais/organizacionais e dificuldades deste povo.
Os problemas maiores em termos de saúde
são a Malária e a Sida e a assistência próxima à população. A Malária mata muita gente.
Há muito para fazer, em todas as frentes e
serviços, e com a população, mas sobretudo
é estar com eles.
Apesar de tanta pobreza e necessidade, eu
fui feliz em Moçambique, e senti-me em casa.
As Missas são mesmo celebrações de Fé,
alegres, agradece-se com simplicidade estar-se vivo e pede-se mesmo o pão-nosso de
cada dia. Dois jovens fazem o acolhimento
das pessoas, canta-se com ritmo, os cânticos
terminam em surdina e recolhimento, e não
se mede o tempo.
Foi muito gratificante ter ido passar este mês
com o povo de Moçambique, foi como um virar de página no livro da minha vida e iniciar
um novo capítulo, apaixonante …e que preciso de continuar a viver.
Agradeço a Deus, ao frei Victor e à Gracinda,
por me terem proporcionado esta vivência, e
ao povo de Moçambique, pois recebi mais do
que levei ou dei – aprender que a alegria de
viver está mais no “ser” do que no “ter”, no dar
do que no receber, no partilhar.
Maria do Céu Duarte Machado

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

Fui à livraria do Chimoio, onde pude ver o que
havia naquele lugar – aí comprei o 1º Volume
do Atlas, sobre Moçambique, por sinal muito
bem concebido, e que utilizei no Lar S. Gabriel. Pude-lhes mostrar onde estava Portugal
e comparar (todos gostam de saber como é
em Portugal e na Europa) e mostrar-lhes que
tinham razões para gostar de Moçambique e
que valia a pena investir no trabalho/aprendizagem e pegarem no seu país.
Também todas as manhãs ia com a Gracinda até à escolinha da Nilza (pré-escolar), na
Soalpo, frequentada por cerca de 35 crianças, grátis, portanto mais pobres. Apesar de
aqui ter passado apenas duas manhãs, fui
cativada e envolvida pela alegria das crianças, pelo espírito de “estar com” vivido entre
a Verónica (responsável), protegidas da Nilza
e as outras crianças. Foi edificante ver como
cuidam umas das outras e se preocupam… e
vão superando certas dificuldades. Recordo

Leiga Maria do Céu no Chimoio

•

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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SEIS JOVENS PROFESSAM A REGRA FRANCISCANA
De 19 a 25 de Agosto último, o Custódio
e mais três professos solenes (Freis Jorge Falcão, Victor Quematcha e Laurentino Gomes), acompanhados do franciscano responsável da paróquia local (se
aí havia fraternidade OFM), efectuaram
uma visita às famílias dos seis frades
que iriam fazer a profissão solene, a 06
de Setembro, em Brá.
A visita tinha como objectivo conhecer melhor cada família dos confrades, fazer-se
também conhecer melhor por eles, anunciar-lhes oficialmente a decisão dos próprios
filhos de se consagrarem definitivamente a
Deus na Ordem Franciscana e, sobretudo,
agradecer-lhes por tudo o que fizeram e
deram para a formação dos próprios filhos.
Com efeito, a família assume não só a função de reprodução biológica, mas também
a função social, isto é, a função educativa
e socializadora. Como diz o Concílio Vaticano II, «a família é a primeira escola das
virtudes sociais de que as sociedades têm
necessidade» (GE, 3).
Tendo recebido estes tesouros, que são os
seis frades, a Família Franciscana sentiu o
dever de dar graças a Deus pelas suas maravilhas e de exprimir a sua gratidão pelas
famílias que colaboraram e tornaram possível a realização do desígnio de Deus em
cada um dos seus filhos.
Os frades deslocaram-se a Farim, Canchun-

Nós te rogamos, Senhor,
Pelos irmãos que morreram
E à procura do teu rosto
À tua porta bateram.

Pelo sangue que na Cruz
Por todos foi derramado,
Perdoa suas ofensas,
Purifica-os do pecado.

go, Bula, Quinhamel e Bissau (Brá e Bairro
Militar). Visitaram respectivamente os familiares de José Nhaga Infanda, Cesário Gomes, Raxido dos Santos, Carlos Tambá, Domingos Tchigna e Galiano Lima de Oliveira.
Durante a visita às diferentes famílias, os frades foram bem recebidos e o encontro com
os parentes dos irmãos permitiu descobrir
quanto era importante este gesto. De facto,
as famílias ficaram muito contentes com o
gesto e sentiram-se implicadas neste acto
decisivo dos próprios filhos. Aliás, todas elas
afirmaram que se sentiram honradas com o
gesto dos frades. Cada uma delas exprimiu
a própria gratidão com um gesto.

O dia 06 de Setembro (sábado) amanheceu
bem cedo lá para as bandas do poilão de
Brá. A Missa da Festa estava marcada apenas para as 09.30, mas logo nas primeiras
horas do dia muitas pessoas começaram
a chegar ao local, porque era certo e sabido que, à hora da Missa, a Igreja Paroquial
de Brá estaria a “romper pelas costuras” e
seria pequena demais para acolher toda a
gente que lá queria entrar! E assim aconteceu, apesar de se ter construído fora
da igreja uma “tenda” para abrigar do sol
e permitir que mais gente pudesse assim
seguir confortavelmente o desenrolar das
cerimónias dentro da igreja.

povos da Guiné algumas “sementes do Verbo”
que melhor podem ajudar a entender essas
promessas solenes de pobreza, obediência
e castidade. Procurou tirar da cabeça de todos os presentes a ideia de que agora, com a
profissão solene, estes candidatos iriam transformar-se em «brancos» (como por vezes se
pensa e se ouve dizer)!

Por volta das 09.45, após a entrada solene e a
saudação inicial do Custódio (Fr. João Dias Vicente, OFM), o Bispo de Bissau (D. José Câmnate na Bissign) pôde dar início à Eucaristia
da festa. Presentes bastantes sacerdotes concelebrantes (uns 30), muitas Religiosas, sobretudo da Família Franciscana, os principais
parentes e amigos dos seis jovens que iam
fazer a profissão, e muitíssimos fiéis ligados à
Paróquia de Brá ou relacionados directamente
com os frades em festa.

tação do Ministro Provincial de Veneza (Fr.
Bruno Miele), já que a Custódia franciscana da
Guiné-Bissau é parte integrante da Província
franciscana de Veneza.

Momento igualmente muito “expressivo” foi
o da prostração dos professandos durante a
Ladainha dos Santos (cobertos com panos da
terra por seus familiares), e sobretudo a leitura
da fórmula da profissão solene e a aceitação
da mesma pelo Custódio OFM, em represen-

Mas gostaríamos de sublinhar um facto particular: numa das famílias, o Custódio recebeu como prenda um pano tradicional, com
o qual se cobriu durante todo o tempo em
que lá estivemos. Segundo a explicação
dada, esse tipo de pano é utilizado para um
ancião quando se desloca para falar com
outro a respeito dum assunto de grande importância. Como se tratava de um assunto
importantíssimo, os familiares do confrade
acharam por bem cobrir o nosso «garande di
morança» com o dito pano!
É de salientar que é a primeira vez que os
frades realizam um tal gesto numa iniciativa
fácil e bem sucedida!
Fr. Yictor Ouematcha

Para o bem desenrolar da cerimónia - longa e
grandiosa em si mesma - fora atempadamente
preparado um livrinho específico com os pormenores da mesma, valorizados também com
oportunas explicações introdutórias a cada
uma das partes da cerimónia, pelo Fr. Laurentino Gomes, bem como pela orientação geral
das cerimónias, pelo Fr. Papa Paulo Nanque.
O Grupo Coral de Brá, com a colaboração de
“Os Valentes” na parte referente às danças,
encarregou-se da parte musical, e os leitores
e acólitos da mesma paróquia ajudaram em
todos os serviços do altar.

Recebe-os junto de Ti
Por tua grande bondade,
Teu amor os transfigure
Em divina claridade.

Lembra-te, Pai, que era frágil
O barro de que os fizeste.
Compadecido, recebe-os
Na tua glória celeste.

Os nossos rogos aceite
O teu coração paterno.
No esplendor da luz perpétua,
Dá-lhes o descanso eterno.
(Hino das Véspera do Oficio dos defuntos)

Momento “chocante” e atraente, logo de início,
foi aquele em que, após a leitura do Evangelho
e da chamada dos candidatos à profissão solene, estes responderam “Presente” e receberam
de seus parentes a bênção e a oferta de dois
símbolos: a cabaça (significando a comunhão
de vida) e a Bíblia (devendo ser a “ bússola”
do novo caminho que livremente escolheram
e que a família aceita). De maneira natural e
muito interessante, os parentes de cada frade
expressaram publicamente a sua alegria e seu
apoio moral aos filhos que livremente optaram
pelo caminho de Deus. Um dos frades, que já
fizera o «fanado» e aí recebera alguns símbolos de carácter religioso, entregou publicamente esses símbolos a alguém da família, previamente acordado, dado o novo caminho de vida
que agora escolhia definitivamente.
À homilia, o Bispo D. José Câmnate salientou
o valor dos votos religiosos que os seis frades
iriam fazer de forma definitiva e, de maneira
muito sugestiva, procurou ver na tradição dos

A Oração dos Fiéis foi feita em várias línguas
faladas pelas gentes da Guiné-Bissau e na
procissão do ofertório foram integrados vários
símbolos da vida guineense que os neo-professos não deixarão de ter em conta na sua
vida diária, nomeadamente: o arado, o arroz
da bolanha, a catana (tarçado) para usos pacíficos, a corda da palmeira, etc.
No fim da Missa, em nome dos professos, falou
o Frei Carlos Tambá, que agradeceu a todas as
pessoas que contribuíram para preparar e organizar esta bela festa (Deus que os chamou,
os formadores, vários missionários masculinos
e femininos, membros variados da paróquia de
Brá, seus parentes e amigos, etc., etc.).
Já no fim da Missa, também os jovens frades
professos ofereceram «panos da terra» a três
pessoas presentes, representando nelas o seu
agradecimento a todos os que tinham contribuído para a sua formação: Bispo, Custódio
e Mestre (Fr. Victor Quematcha). Também os
parentes e amigos começaram, já na Igreja, a
oferecer variados «panos» aos mesmos professos. A Missa terminou com a bênção solene
do Bispo, num clima de visível contentamento
no rosto de todos. Quem porventura olhasse
para o relógio, nessa altura, poderia verificar
que, quase sem se dar por isso, passava já
das 13.00 horas!
Após a Santa Missa, no Centro Paroquial local,
foi oferecido um almoço de confraternização
para mais de 400 pessoas, iniciado significativamente com uma das cantigas que melhor
podiam traduzir os sentimentos de todos os
presentes: «Oh, como é bom, como é consolador, viverem os Irmãos no mesmo Amor»! E o
ambiente verdadeiramente festivo iria prolongar-se por toda a tarde desse inesquecível 06
de Setembro de 2008.
RSF
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«Dizer

em

Leiria»

A alegria de ser FRANCISCANO

«A alegria de ser franciscano» foi
a ideia força que no fim-de-semana, 19 a 21 de Setembro, animou
a iniciativa «Dizer em Leiria». Uma
actividade com jovens, muitos deles
ligados a grupos de inspiração franciscana, que procurou despertar a
cidade de Leiria e as suas gentes
para a dimensão festiva e contemplativa do ser franciscano.
Participaram activamente duas centenas de jovens, inclusive um grupo
de rapazes e raparigas vindos da
região da Galiza, cerca de vinte e
dois, acolhidos no Convento de São
Francisco, em Leiria.
Na sexta-feira, no Jardim Luís de
Camões, iniciaram-se as actividades com uma coreografia a partir
da música «Alegria» (Cirque du
Soleil), depois da qual, com a presença da Presidente da Câmara
de Leiria, Dra. Isabel Damasceno,

o Provincial dos Franciscanos, Frei
Vitor Melícias, fez a abertura oficial
do «Dizer em Leiria». Já pela noite
dentro, o grupo de jovens de Minde
interpretou a cantata sobre a vida
de São Francisco de Assis, da autoria do Pe. Zézinho (dehoniano do
Brasil).

horários, acolhiam e
orientavam as pessoas, explicando-lhes o
significado do crucifixo
na espiritualidade franciscana e como podia
servir de inspiração ao
encontro com Deus.

No sábado, seguiram-se as actividades em diferentes lugares da
cidade. Na Praça Rodrigues Lobo,
estava montada uma tenda que
servia de espaço à oração, devidamente decorada para o efeito. Uma
réplica do Crucifixo de S. Damião,
através do qual, segundo os biógrafos de S. Francisco de Assis, o
Santo terá ouvido a voz de Cristo a
enviá-lo em missão, encontrava-se
dentro da tenda para as pessoas
que quisessem entrar e dedicar um
tempo à oração. Diversas Congregações Religiosas e grupos de inspiração franciscana, em diferentes

Um pouco por todo o
lado da cidade de Leiria,
existiam «workshops»
baseados no «Cântico
das Criaturas” de S.
Francisco de Assis. Os
jovens eram convidados a interiorizar cada
elemento referente ao
«Cântico», desde o sol
e a lua, até à irmã morte, passando
pelos outros elementos da natureza
e os animais, e a dar-lhes expressão através de diferentes modos,
tais como pintura facial, pintura de
t-shirts, dança, peddy-paper, etc.

Jovens participantes numa das actividades na Praça Rodrigues Lobo

Uma grande «marcha
franciscana», concentrada no Jardim Luís de
Camões, encaminhouse em direcção à Sé de
Leiria, onde haveria de
decorrer o encontro de
jovens e adultos com
o Bispo da Diocese de
Leiria-Fátima, D. António Marto, lembrando a
relação de S. Francisco de Assis com o seu
Bispo, e mais tarde o
encontro com o Papa,
durante o qual seria
confirmada a sua «forma de vida». Foi um
dos momentos mais
marcantes, em que o
senhor Bispo, acolhendo todos à porta da
Sé, sorridente, dirigiu
depois, já no interior
do templo, breves pa-

No próprio dia 4 os irmãos OFM Conventuais
presidiram à celebração eucarística. Com muito empenho, os irmãos estudantes, maioritariamente Zambianos e Tanzanianos, criaram um
ambiente festivo, vibrando com os instrumentos
e cânticos locais. Foi muito bonito!

Lusaka é o centro da unidade da Família Franciscana nesta zona de África. Aqui encontra-se
um «mosaico franciscano», quer dizer, as três
famílias franciscanas (ofm; ofm conventual e
ofm capuchinho), vivem e partilham juntos a
vida franciscana na medida do possível. “Como
é bom os irmãos viverem em harmonia”! É bonito vermos as diferentes cores do hábito franciscano! Que beleza!
Por ocasião das celebrações da Festa do nosso
fundador São Francisco, as três famílias uniramse na oração, na partilha do corpo e sangue de

Depois da celebração, o Reitor do Colégio, Fr.
Mark Mmbando, tomou a palavra e disse: «Já
terminámos com a primeira parte da nossa festa, portanto vamos para a segunda parte da
celebração, que é a parte da confraternização».
Assim, seguiu-se o almoço fraterno em tom de
festa. Seguiu-se um momento recreativo com
música e danças tradicionais dos vários países.
Aqui deixamos de forma breve, mas com muita
amizade, notícias da celebração de S. Francisco
no Colégio de S. Boaventura, em Lusaka. A todos vós as nossas saudações fraternas de Paz
e Bem.
Frei Jeremias. OFM

lavras de incentivo a testemunhar
uma vida cristã autêntica. De modo
simbólico, com a mochila às costas,
deu um sinal de presença a acompanhar todos no caminho de «Dizer
em Leiria» a alegria de ser cristão,
e também franciscano.
No final da tarde, realizou-se, no
auditório da Caixa de Crédito Agrícola, uma mesa redonda subordinada ao tema «Cidadania e os jovens:
participação e construção», tendo
como intervenientes a Dra. Isabel
Damasceno (Presidente da Câmara
de Leiria), o Dr. Tomás de Oliveira
Dias (Presidente da Comissão Diocesana Justiça e Paz, da Diocese
de Leiria-Fátima) e o Frei Armindo Carvalho (Vigário Provincial da
Ordem Franciscana em Portugal),
sendo moderadora a Dra. Helena
Carvalhão (Presidente da Academia de Professores em Leiria).
À noite, em clima de festa, no Jardim Luís de Camões, aconteceu
o «Festival Franciscano da Canção». Participaram vários grupos
de jovens de diferentes lugares do

país, tendo sido vencedor o “Grupo
Monte Alverne, Jufra”, de Vila Nova
de Gaia, com a canção «Ter o céu
no coração». Foi um momento verdadeiramente intenso e de grande
alegria e animação. Com o Jardim
cheio de gente, o espírito do Pobrezinho de Assis fazia-se notar por
entre os sorrisos e abraços, a «Dizer em Leiria» que a fraternidade é
um bem a desejar, onde pode acontecer o milagre de renovada alegria
na paz.
No domingo, concluiu-se esta iniciativa, com a Eucaristia, presidida
por Frei Vítor Melícias, tendo sido
o culminar de todas as actividades,
louvando e bendizendo a Cristo,
Senhor da vida. Na sua homilia,
particularmente, exortou os jovens
a viver a alegria franciscana, como
novos arautos do Evangelho, participantes e construtores de uma
cidadania fundada na solidariedade. A reacção dos presentes foi de
entusiasmo, de autêntica emoção
e rica de sentido. Louvado seja
Deus!

PARA AS MISSÕES

Celebração de S. Francisco em Lusaka
Nosso Senhor Jesus Cristo. Em cada ano delega-se uma família para presidir às celebrações.
Este ano a sorte tocou aos OFM e OFM Conventuais. A celebração da Morte (Trânsito) de
S. Francisco foi presidida pelos irmãos OFM. O
nosso formador Fr. Frederick Odiambo presidiu
à celebração na capela do Colégio. Os irmãos
estudantes apresentaram uma peça teatral.
Houve participação de diferentes grupos de Irmãs franciscanas e dos irmãos da Ordem Franciscana Secular.

Encerramento com Celebração Eucaristica presidida pelo Frei Vitor Melícias
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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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O AMOR SUPLANTA A DOR
Neste mês de Novembro, “Mês das Almas”, convido-vos a reflectir em mais este verídico caso de vida, para colhermos lições
e crescermos na fé que proclama a ressurreição.
Uma mulher jovem, vestida de doloroso luto, rompia por entre
a multidão que se acotovelava, no grande cemitério da cidade, em dia de Finados. Chegando perto de uma campa rasa,
de mármore branco, ajoelhou e tirou de cima dela um ramo de
flores, já murchas pelo tempo. Depois, fulminada pela dor, caiu
sobre a mesma campa fria, beijando com emoção dolorida a
inscrição que ali se encontrava em letras douradas, que dizia:
“À minha querida filha, o anjo que Deus me levou na idade de
quatro anos”. E a lápide nem tinha o nome da mãe, como se ela
quisesse reservar apenas para si, num doce egoísmo, o martírio cruel que lhe invadia a alma. E desabafava, num suave e
sentido murmúrio:

-“Minha filha! Minha Filha! Quão cedo me fugiste para o Reino
de Deus! Meu Deus, que mal te fiz eu, para assim me amargurares a vida, essa vida que me cercava de felicidade na companhia do anjo que me enviaste?!...Meu Deus, que crueldade!
Perdoai-me, meu Bom Deus, não é falta de fé, mas a dor que
me faz delirar sobre esta campa fria que oculta o corpo da minha filha querida, que me roubaste! Oh! Perdoai-me esta blasfémia contra Vós, porque sois a Providência e o Amor! Mas não
a merecia a terra maldita, cheia de lama, que agora a cobre.
Sei que sois o Divino Mestre que, de tempos a tempos, colheis
da terra flores em botão e que o meu querido anjo me grita na
alma: - “Mãe, crê na Vida Eterna!”. Eu creio Senhor, mas a dor
é tão grande!”
Confortada pela fé, pegou no ramo de flores brancas e, depois
de as ter beijado ternamente e orvalhado com as suas lágrimas
maternas, colocou-as, com doce carinho, sobre a campa do seu
rebento. Ao retirar-se, uma voz de criança lhe fez vibrar o coração e foi então que contemplou um quadro comovente: duas
pequenitas, pobremente vestidas de luto, com a mais velha, dos
seus nove anos, arrastando a pequenita, que se esforçava por
tirar algumas flores das campas por onde passavam:
-Rosa, já te disse, é um pecado roubar as flores aos mortos,
não faças isso!

-Mas eu quero levar flores à nossa mãe…ela gostava tanto de
flores!
-Somos pobres, Rosa, não as podemos comprar, só lhe podemos oferecer nossas orações.
-Mas eu quero ao menos levar aquele ramo que alguém deitou
fora…
Era o ramo murcho que aquela senhora tirara da campa da sua
filha. Casualmente a mais velha dirigiu-lhe a palavra:
- Minha senhora, não é verdade que não se deve roubar flores
aos mortos, que é pecado?
-É verdade, minha filha, não se devem roubar os mortos que
aqui descansam em paz! E tu como te chamas, minha filha? E
como se chama a tua irmã?” - perguntou à mais velha.
- Eu me chamo Julieta e a minha maninha chama-se Rosa.
- Meus Deus! Julieta e Rosa, o nome da minha filha! Não tendes
pai, minhas filhas?
-Não! Morreu primeiro que a nossa mãezinha e está naquela
campa mais abaixo!
-E quem olha por vós?! Quem vos dá de comer?! Sem pai…sem
mãe…pobrezinhas!
-Desde o enterro da nossa mãe, que uma irmãzinha dos pobres
nos leva de comer a casa. E ontem disse-nos que viéssemos ao
cemitério que a nossa mãe mandaria um anjo do céu para nos
proteger. Nós viemos, mas não trouxemos flores porque somos
muito pobres…
-Minha filha – disse ela para a pequenita – toma metade deste
ramo de flores, que eu pedi ao meu amor, aqui sepultado, que
também a tua mãe as terá neste dia.
As duas crianças, depositaram o ramo de flores na campa da
sua mãe e rezaram sobre ela, e depois a pequenina perguntou
àquela mãe enlutada que oferecera as flores da sua filha:
-Minha senhora, a nossa mãe sempre mandará o anjo do céu
para nos proteger?
-Já desceu minha filhinha, sou eu! Vinde, Julieta e Rosa, que eu
serei doravante a vossa mãe e em vós terei, verei e amarei de
novo a minha filha Julieta Rosa que Deus me levou!
As crianças abraçaram-se à nova mãe, que tudo fez para perfilhar as duas irmãs e não descansou até que o conseguiu. Aquela mãe, agora carregada de esperança, voltou com as meninas
à campa da sua filha e exclamou em jeito de juramento:
- Pelas tuas cinzas frias que aqui jazem, querido amor, pela tua
alma angélica que reina no seio de Deus, eu juro que dedicarei
a estas órfãs, doravante minhas filhas e tuas irmãs, todo o amor
que te consagrei. Roga a Deus, junto de quem já reinas eternamente, me conceda a graça da protecção da sua Dilecta Mãe
e Mãe nossa. E Vós, ó Meu Deus, bendito sejais, porque me
levastes um anjinho para o céu, e do céu me destes em dobro a
alegria destes anjos, que entregas ao meu cuidado maternal.
A lição de vida a tirar é esta: a força da fé suplanta a dor mais
lancinante e desperta para a caridade e o altruísmo, na compreensão pela dor alheia. De facto, tal como neste acontecimento,
a festa da ternura e do amor sobrepõe-se à dor e, do drama
da morte pode brotar vida e santidade, na forma como lidamos
com os nossos irmãos, que continuam fazendo connosco esta
caminhada passageira, tomando pela mão quem se vê no desamparo.
Frei José Dias de Lima OFM

BOLSAS DE ESTUDO

A

ed u c a ç ã o é a base da for m a ç ã o d e u m país, de uma
comu n i d a d e . S ó com uma boa
forma ç ã o d e b ase religiosa
terem os h i p ót e s es de obser var o c r e s c i m e n to de comuni dades c r i s t ã s . Está nas nos sas m ã os a p oi a r e fazer com
que s e d e s e n v olvam as vo caçõe s m i s s i o n á rias que vão
surgin d o n os p aíses de mis são fr a n c i s c a n a .

2008/2009

«É o Espírito que impele a anunciar
as grandes obras de Deus! Porque,
se anuncio o Evangelho, não tenho
de que me gloriar, pois que me foi imposta esta obrigação: Ai de mim se
não evangelizar! (1 Cor 9, 16). Em
nome de toda a Igreja, sinto o dever
imperioso de repetir este grito de S.
Paulo» (Redemptoris Missio).

A Bolsa de Estudos é a oferta duma importância pecuniária para
ajudar
as
Desejo apoiar a educação dos jovens missionários com:
despesas
□ 1 Bolsa de Estudo no valor de 250,00 €
com a for□ 1/2 Bolsa de Estudo no valor de 125,00 €
mação das
□ Ajuda para uma Bolsa de Estudo no valor de ……., .. €
vocações
□ Envio cheque à ordem de União Missionária Franciscana
missioná□ Envio vale postal à ordem de União Missionária Franciscana
□ Faço transferência bancária para:
rias. Cada
NIB: 0007.0018.00256060005.86
Bolsa deve
□ Desejo comprovativo para dedução no IRS / IRC
atingir a im(Nº Contribuinte …………………..)
portância
de 250,00€,
FOTOCOPIAR E ENVIAR PARA:
oferecida de
UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA
uma só vez
CONVENTO DE SÃO FRANCISCO
ou em várias
RUA DOS MÁRTIRES, 1 – APARTADO 1021
prestações.
2401-801 LEIRA

PLANO DE ACTIVIDADES DA FEC
2008-2009
Em união com a Fundação Evangelização e Culturas,
«Missões Franciscanas» apresenta o programa de formação e actividades da FEC. Achamos oportuno dar
a conhecer estes eventos para conhecimento dos leigos que eventualmente pensem fazer a sua experiência missionária em 2009.
5 Dezembro 2008 - Dia Internacional do Voluntário
4 Janeiro 2009 - Dia da Infância Missionária		
30 Junho - Lançamento Oficial dos dados de partidas dos
Voluntários Missionários
23 a 28 Agosto - Curso Missiologia - Fátima (coordenação
Comissão Episcopal das Missões)
Setembro, data a confirmar - Jornadas Missionárias
25 Outubro - X Dia do Voluntário Missionário

PROGRAMA DE FORMAÇÃO 2008-09
A FEC e os Institutos Missionários Ad gentes propõem o
seguinte programa de formação, paralelamente ao programa de formação que cada Entidade promove autonomamente. Os voluntários de todas as Entidades podem
participar nas sessões de formação, mediante envio prévio de inscrição para a FEC.
1ª Sessão de Formação – 29 e 30 Novembro de 2008
Voluntariado Missionário e Espiritualidade
Aveiro
2ª Sessão de Formação – 10 e 11 Janeiro de 2009
Voluntariado e Projectos de Cooperação para o Desenvolvimento
Fátima
3ª Sessão – 7 e 8 Março de 2009
Teologia Missionária e Diálogo Inter-religioso
Fátima
4ª Sessão – 25 e 26 Abril de 2009
Relações Humanas e Vida em Grupo
Coimbra
5ª Sessão – 20 e 21 de Junho de 2009
De Partida para... (Moçambique, Angola,...)

Quem somos?
Em Portugal existem cerca de 50 entidades, que se dedicam ao Voluntariado Missionário, entre Institutos/Congregações Religiosas, ONGD, Associações, Dioceses,
Paróquias, Grupos Universitários de Acção Social, cuja
vocação é a promoção do trabalho missionário e a ajuda
ao desenvolvimento dos povos. A nossa missão é colocarmo-nos ao serviço, especialmente dos mais pobres,
apoiando o trabalho que os missionários desenvolvem no
terreno.

O que fazemos?
Num gesto de entrega e doação, oferecemos parte das
nossas vidas e actuamos em diversas áreas, sobretudo
nos países de expressão portuguesa, consoante as necessidades locais: educação, saúde, animação juvenil e
comunitária, formação associativismo e pastoral.

Porque fazemos?
Partimos pelo desejo de ir ao encontro de outros povos e
culturas, promovendo o desenvolvimento integral do Homem todo e de todos os homens, fomentando o combate
à pobreza.

A Plataforma
Uma Bolsa pode ser oferecida por uma
ou várias pessoas.
«Quanto às ajudas materiais, é importante ver o espírito com que se dá. Para
isso torna-se necessário rever o próprio
estilo de vida: as missões não solicitam
apenas uma ajuda, mas uma partilha do
anúncio e da caridade para os pobres.
Tudo o que recebemos de Deus - tanto
a vida como os bens materiais - não é
nosso, mas foi-nos confiado em uso.
Que a generosidade no dar seja sempre
iluminada e inspirada pela fé! Então verdadeiramente haverá mais alegria em dar do
que em receber» (Redemptoris Missio).

A Fundação Evangelização e Culturas (FEC) assume a
função de Plataforma das Entidades de Voluntariado Missionário, promovendo várias actividades anuais que visam
a partilha de experiências, a formação conjunta, a divulgação e a promoção de interesses comuns.
Contactos:
Fundação Evangelização e Culturas (FEC)
Quinta do Cabeço, Porta D
1885-076 MOSCAVIDE
Tel.: 218861710 - 218855478 Fax: 218861708
anapatricia.fonseca@fecongd.org
www.fecongd.net
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A MORAL NA SOCIEDADE
A moral é uma matéria que me ultrapassa mas,
como de vez em quando vem à baila nas conversas de amigos, decidi consultar alfarrábios e achei
conveniente expor o assunto à crítica dos entendidos. Assim, pude concluir que as normas morais
se fundamentam no mundo transcendente. Não
existe comunidade humana, por primitiva que seja,
que não distinga o bem do mal. No entanto, que
moral é a das mentalidades dos tempos modernos,
em que a toda a hora nas nossas comunidades
se cometem crimes hediondos contra os nossos
irmãos?
A moral é autónoma, não podendo por essa razão
basear-se na ciência; é preciso libertá-la de algo
de estranho ao ser humano. A moral aparece como
um sistema de regras que os indivíduos devem seguir na vida pessoal, social ou religiosa. A moral foi
instalada no homem para o levar a viver conforme
à sua natureza, procurando fazer valer o que há de
mais nobre no seu íntimo. A moral é eminentemente humana, à qual todas as outras disciplinas (economia, política, educação, trabalho, linguagem,
etc.) estão subordinadas. Implica noções do bem
e do mal, do dever, da obrigação, de responsabilidade, de juízos de valor, etc. A ordem moral não
está escondida (muito embora o plano divino não
seja visível), podendo o homem orientar-se e receber directivas daqueles que conhecem a natureza
judiciosa de criação divina. Realizar-se consiste
em procurar fazer o bem. As virtudes teologais (fé,
esperança e caridade) podem conduzir os homens
à prática das praxes da moral. O nosso fim último
na terra é a prática do bem para com os nossos
irmãos, para o qual devemos dirigir todos os nossos actos.
No Monte Sinai, Deus entregou a Moisés a tábua dos
mandamentos divinos, para que todos os cumprís-

semos; e Cristo, descendo até nós, veio
reavivá-los e lembrar
aos homens o dever
do seu cumprimento. Os mandamentos
exigem respeito, obediência, submissão e
amor. São o coração
da fé cristã. Nenhum
homem conseguirá
a sua salvação sem
o auxílio do dom da
graça do Espírito
Mário Carapinha
Santo, porque o homem é incapaz de
praticar os mandamentos apenas com o auxílio das
suas forças. A graça não destrói a natureza, aperfeiçoa-a, reforça-a, garantindo ao fiel a felicidade
eterna. É esse dom que encaminha o homem para a
liberdade e a agir com rectidão. A lei fundamental da
moral é a boa vontade, o bem-querer, isto é, o agir
sempre em harmonia com os direitos dos outros. A
moral é boa para o homem - contribui para a perfeição da sua natureza.
A moral cristã é imanente e transcendente – impõe
ao homem uma conduta inflexível, marca o caminho que o homem deve seguir para ser eternamente feliz. Praticando o bem, uns para com os outros,
estaremos a agir de acordo com as leis da moral e
a abrir os caminhos para a unificação de todos os
credos cristãos. É missão sagrada da humanidade
preparar as pessoas desde a infância para a prática da moral, de modo que convivamos em FRATERNIDADE, CARIDADE e PAZ, e todos cumpramos os nossos deveres e respeitemos os direitos
dos outros, abrindo-se assim a hora de uma nova
era, sem ÓDIOS, GUERRAS ou POBREZA!

UM PRESENTE DE NOSSA SENHORA
No dia da Festa da Assunção de Nossa Senhora
ao Céu em corpo e alma, há poucos anos atrás,
fui chamado ao hospital distrital de Vila Real, em
substituição do Capelão, Padre Diamantino Maciel,
que se encontrava em férias, para sacramentar uma
senhora doente que pediu a Santa Unção. Quando
me dirigia para aquele estabelecimento hospitalar,
a poucos metros da entrada principal, cruzaram-se
comigo umas pessoas que me identificaram, porque
trajava o hábito franciscano, e me perguntaram se
ia visitar o pároco de Galafura, que tinha sido internado de urgência. Não sabia de nada, mas procurei
imediatamente saber como estava o colega. Dei com
ele nos cuidados intensivos de cardiologia. Já tinha
passado a fase pior do seu achaque, embora ainda sob vigilância dos médicos e das máquinas, mas

o reconhecimento da indignidade, própria da nossa
natureza humana, em recebermos o Senhor, “... eu
não sou digno que entreis em minha morada...!”, comungou o Pão da vida. Pediu depois a Santa Unção
e terminámos com umas orações finais de gratidão.
Pegando depois em minhas mãos, disse o colega sacerdote, soltando um longo sorriso: “Padre, hoje não
podia ter tido melhor presente de Nossa Senhora: a
sua presença sacerdotal na confissão, a Eucaristia
da minha alma e a Santa Unção que me dá forças!”,
ao que eu respondi: “Deus seja louvado!”.
Eis como Nossa Senhora estará sempre do nosso
lado, atenta, no momento certo, como nas bodas de
Caná em tempo de festa; como no Monte das Oliveiras em tempo de agonia; como no Calvário em
tempo de sofrimento, como neste dia difícil
para o padre. Enfim... atenta porque nos ama
demais e porque só uma coisa teme: perder
algum dos seus filhos que Jesus lhe entregou
no alto da Cruz: “Mulher, eis aí o teu filho!”
Se tomássemos consciência do dom da saúde, seríamos eternamente gratos a Deus e
a Eucaristia, a prenda mais bonita de Nossa
Senhora à humanidade, porque se trata do
Fruto do seu Ventre Sagrado, teria prioridade
absoluta nos planos da nossa vida, uma vez
que só na Eucaristia encontraremos o remédio definitivo que garante a saúde eterna de
uma alma que o Deus Eterno quer ver eternamente feliz.

perfeitamente consciente. Depois de ter entrado e ter
tido com ele uma conversa, perguntei-lhe: - Caríssimo padre, quer que lhe traga a Eucaristia?
Os seus olhos esbugalharam-se de alegria, pronunciando um doce “Sim, padre!” Naquele dia, dedicado
à Senhora da Assunção, não pôde celebrar a Eucaristia, mas Cristo era-lhe oferecido, sem que ele
tivesse pedido, porque acredito que Nossa Senhora
não quis deixar um sacerdote, filho predilecto do seu
coração, sem a comunhão do seu Filho, seu Deus e
seu Senhor.
Quando voltei com o Santíssimo, as suas mãos puseram-se em prece e, após a confissão, a oração
do Pai Nosso, a invocação do Cordeiro de Deus e

Quanto à Santa Unção, é um sacramento de vivos,
como todos os sacramentos e, neste “Mês das Almas”, em que, mais que em qualquer outra altura do
ano, à excepção da Semana Santa, somos convidados a meditar na fugacidade dos nossos breves
anos, é preciso encarar este sacramento, não como
apenas um sinal da morte eminente, mas também
como a possibilidade da restituição da saúde física,
porque se trata de um sacramento de cura, que fortalece e encoraja, como aconteceu comigo no dia
em que dei entrada no IPO, antes de ser submetido
à gastronomia total, ou como aconteceu com este
companheiro de caminhada no ministério sacerdotal,
ou quando me despedi do meu pai, que partia para
a eternidade.
Frei José Dias de Lima OFM

Notícias do Sudão
Após reparações maiores, os frades transferiram-se para a casa canónica de
Fitihab-Omdurman, no dia 01 de junho de 2008, tendo já resolvido os problemas ligados à propriedade da terra. Ao mesmo tempo, assumiram a pastoral
de duas paróquias, as quais têm dez centros. Os frades, no momento, têm
algumas dificuldades para gerir a situação por causa da falta de fundos para
cobrir algumas despesas causadas por várias actividades.
Além disso, há três escolas em cada paróquia e os frades são responsáveis por
elas, pelo facto mesmo de serem responsáveis pelas paróquias. A situação em
que encontraram as escolas é realmente desanimadora, mas os frades fazem
o possível para salvar o que é possível salvar. A vida fraterna caminha bem,
embora a responsabilidade pelas duas paróquias tome um pouco do tempo dos
frades, os quais estão procurando examinar suas prioridades, já que devem
zelar espiritualmente também por duas comunidades de religiosas.

Brasil

A Província da Imaculada Conceição completa 333 anos!
A Província franciscana da Imaculada Conceição, no Brasil, celebra neste ano
333 anos de sua existência, tendo sido fundada no dia 15 de julho de 1675 pelo
Papa Clemente X.
Para os Frades é ocasião importante para recordar com gratidão tantos confrades que, no decurso dos séculos, superaram todos os tipos de dificuldades
para ser fiéis ao mandato do anúncio do Evangelho, cientes de serem herdeiros de uma grande história, da qual têm o encargo e o dever de escrever novas
páginas.
Essa história foi iniciada há mais de quinhentos anos, pois que o primeiro grupo de Franciscanos chegou ao Brasil em 1500, com o descobridor do país, o
português Pedro Álvares Cabral. Podem-se entrever traços da antiga presença
dos Franciscanos nos belos conventos barrocos, ao longo da costa brasileira.
Em 1659, os Franciscanos, presentes no Brasil, dividiram-se em dois grupos:
um fixou-se no Norte, outro no Sul. O primeiro grupo deu origem à Província de
Santo António e o segundo, à Província da Imaculada Conceição.
A história do Franciscanismo está tão ligada à história brasileira que se pode
dizer com o grande antropólogo brasileiro, Gilberto Freire: «não há acontecimento ou glória dos Franciscanos que não seja acontecimento ou glória do
Brasil».

Quito, Equador

Congresso Missionário na América
O terceiro Congresso Missionário Americano foi realizado em Quito, Equador,
de 12 a 17 de agosto de 2008, sobre o tema «A Igreja no Discipulado Missionário». Mais de três mil pessoas participaram. A dinâmica do Congresso foi
variada e envolvente. Os primeiros três dias caracterizaram-se por um relatório
central (falaram por ordem: o cardeal Oscar Maradiaga, de Honduras; Mons.
Luis Augusto Castro, de Colômbia; e Mons. Erwin Kräutler, do Brasil). Seguiram-se comentários, testemunhos, mesas redondas sobre diferentes temas,
como missão “ad gentes”, missão e globalização, missão e família/defesa da
vida, missão e migração/exclusão, missão e leigos, missão e juventude, etc.
A penúltima jornada foi dedicada a uma experiência concreta de missão nas
paróquias, com visitas às famílias. A conclusão aconteceu num estádio de futebol, com uma celebração, marcada por alguns gestos significativos, como o
lançamento do projecto de uma missão continental, proposto pela Conferência
de Aparecida, o envio de um grupo numeroso de missionários e missionárias
para várias partes do mundo, a comunicação do lugar do próximo Congresso
Missionário Americano, Maracaibo, na Venezuela.
Os Frades menores presentes, ao redor de trinta, reuniram-se depois da conclusão do Congresso, para partilhar os aspectos mais significativos do evento e
para buscar em conjunto respostas aos desafios suscitados naqueles dias.

Restituamos tudo ao Senhor,
com palavras e a vida! 2008-2009
Nesses anos, graças também ao aprofundamento do conhecimento das Fontes Franciscanas, compreendemos melhor a indissolúvel união que há entre
evangelização e testemunho de vida de todos os que são chamados a evangelizar. A proclamação silenciosa do Reino de Deus com o testemunho da própria
vida é o primeiro modo de evangelizar que os frades oferecem ali onde vivem. A
evangelização-missão deve partir de nossa comunhão existencial com Cristo,
sabendo que, quanto mais estivermos unidos a Ele, tanto mais fecunda será
nossa actividade evangelizadora, e quanto mais se viver de Cristo, tanto melhor O podemos servir nos outros. Quero dizer que tudo o que fizermos em vista
da evangelização deve procurar alimentar-se numa vida de oração contínua:
a vida inteira deve estar mergulhada num clima de oração, de adoração, de
abandono e de acção de graças.
MF/FRATERNITAS
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O CRUCIFIXO DE S.DAMIÃO
PARTE-I
Durante os próximos três números do nosso Jornal iremos apresentar a simbologia do Crucifixio
de S. Damião, ao qual está ligada
a vocação do Pobrezinho de Assis. Toda a simbologia do Crucifixo de S. Damião, e consequetemente a mensagem do ícone de
São Damião, pode ajudar os leitores do “Missões Franciscanas”
a conhecer melhor o carisma de
São Francisco e de Santa Clara.
O ícone de São Damião foi pintado sobre madeira, mas sem tela
crua aglutinada à madeira de nogueira, provavelmente durante o
séc. XII, na Úmbria, por um pintor
ainda hoje desconhecido. Permita Deus que as palavras que foram ouvidas por S. Francisco na
igrejinha de São Damião - “Vai e
repara a minha casa” - tenham
para o leitor a mesma urgência
nos tempos de hoje.

Alguns vêem nos dois pares de linhas
em asa, à volta da boca e do mento, a
imagem duma pomba (o Espírito Santo).
Deve-se ter presente igualmente que este
tipo de iconografia exige que se engrosse um tanto o pescoço a fim de sugerir
força e poder. Seria, pensam, como para
“sustentar” a força do Espírito que expira.
Neste ícone de São Damião, a robustez
do pescoço chega mesmo a parecer desproporcionada.
Ecce Homo
Quando olhamos para alguém,
a nossa atenção concentra-se no
rosto:
nos lábios, nos olhos, na fronte ...
Olhamos sobretudo para os olhos.
Que tenho eu para oferecer aos outros?
Que desejo comunicar com o coração?
Jesus procura-me, olha-me.
Conhece o meu coração, a minha
alma.
Não devo ter medo. Ele ama-me.
O corpo do Salvador não se encontra
suportado pelos cravos, mas quase encostado ao madeiro da cruz. Os braços,
embora padecentes, encontram-se estendidos em sinal de acolhimento. As pernas, hirtas, sustêm o corpo numa posição
vertical.

Contemplando o ícone de São Damião, a
nossa atenção dirige-se de imediato para a
figura de Cristo crucificado, não só porque
ressai de todo o conjunto, mas porque há
vibração na própria cor, em contraste com
o fundo negro. Na iconografia da época, o
negro significava a morte ou o demónio.

Manter-se de pé em tal situação insinua
que Jesus é vigoroso e anuncia a vitória
de Deus sobre a morte.

Se pois nos pusermos a observar o crucifixo, notaremos que as cores dominantes
usadas pelo pintor são o vermelho e o ouro,
cores que exprimem a divindade e a eternidade. Há ainda o azul e o verde, cores que
se relacionam com o mundo e as vicissitudes da história humana.

Os braços abertos ...
Que reconfortante não é vermo-nos
abraçados
afectuosamente por alguém!
Não nos virá também o desejo
de nos aproximarmos de Jesus
para o libertar do seu suplício?
Talvez, quem sabe, Jesus precise hoje
dos meus braços abertos
da robustez das minhas pernas.

Por fim, notamos que todo o contorno do
ícone é percorrido por uma franja pintada
com pequenas conchas. Estas conchas exprimem o carácter sobrenatural e eterno de
tudo o que no interior se vê pintado.
Apesar do dramatismo da cena (o Salvador suspenso do madeiro da cruz), tem-se a impressão de que Cristo está vivo e
que o corpo resplandece com o próprio fulgor de quem venceu a morte.
Cristo na Cruz
Quem é para mim Jesus?
Quem é importante na minha vida?
Conheço verdadeiramente Jesus de Nazaré,
que morreu e agora vive ressuscitado?

Santa Clara descreve Cristo como esposo: “Contempla, nobre
rainha, o teu Esposo. Sendo o mais belo dos filhos dos homens, transformou-se para tua salvação no mais desprezível
dos mortais. Morreu na Cruz, no meio dos maiores sofrimentos, golpeado e vezes sem conta açoitado em todo o corpo.
Olha, medita, contempla e que o teu coração se inflame na
sua imitação” (2 CCL).
O rosto de Jesus dir-se-ia ensombrado por tenuíssimo véu
que lhe suavizasse o olhar dirigido à humanidade.

Notemos que a cabeça do Senhor não aparece coroada de
espinhos. Em sua vez, há uma auréola dourada com uma cruz
grega nela inscrita.

Os olhos, grandes e abertos, confirmam que Cristo morto na
cruz está vivo e que a morte já não tem qualquer poder sobre
ele.

“Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus
que por um pouco de tempo foi feito inferior aos anjos, em
virtude de ter padecido a morte, a fim de que, pela graça de
Deus, provasse a morte por todos (Heb 2,9).

Prestando atenção, vemos um leve sorriso aflorar-lhe aos lábios. A cabeça, com longa cabeleira lisa, pende ligeiramente
para a direita. Estes pormenores realçam a humanidade de
Cristo vencedor da morte.

O perizoma (ou efod), cingido aos rins de
Cristo, em nada se parece com o pouco
pano com que se costumavam cobrir as partes pudendas do
condenado.
O que vemos no ícone é uma peça de linho bordada a ouro,
com a mesma função de «perizoma», uma quase veste sacerdotal que Cristo envergasse para se apresentar ao povo e
implorar para ele o perdão de Deus.
O Antigo Testamento, no Livro do Êxodo (28, 40-43), ajuda a
compreender a proveniência e significado da veste sacerdotal. O perizoma recorda a dimensão do sacrifício sacerdotal
de Jesus, mediador entre Deus e nós.
Inevitável se torna falar também das chagas nas mãos, nos
pés e no lado. Destas feridas brota sangue para a salvação
do mundo.
Sergiuz M. Balkdyga, OFM
(Ed. Franciscana)

Amigos leitores:
Saudações fraternas de Paz e Bem.
Durante este mês de Novembro, dedicado às Almas do Purgatório, vamos ter presentes nas nossas orações todos aqueles que, ao longo de mais de 70
anos de vida do nosso Jornal, directa ou indirectamente nele colaboraram e bem assim todos os assinantes já falecidos.
Muitas pessoas afluem aos cemitérios para colocarem flores nas campas dos seus entes queridos. É sem dúvida um gesto muito bonito, que nos faz
recordar os que viveram connosco e ainda amamos… Sugeria que cada pessoa guardasse algumas flores e enviasse o seu «raminho» numa pequena
oferta para com isso confortarmos algumas «bocas famintas»… É uma ideia!
No mês passado, dedicado às Missões, colocámos na Eucaristia uma intenção diária, aqui na nossa igreja do Convento de S. Francisco, em Leiria, pelos
Zeladores, Associados e Benfeitores da União Missionária Franciscana. Porque não vos informei em Outubro, faço-o agora! Nunca esquecemos aqueles
que nos fazem bem!
E, a terminar, lembramos a Intenção Missionária proposta para Novembro: «Que as comunidades cristãs da Ásia, contemplando a face de Cristo, saibam
encontrar os caminhos mais propícios para anunciá-Lo às populações deste vasto continente, rico de cultura e de antigas formas de espiritualidade, na
plena fidelidade ao evangelho».
Frei Vítor Rafael, OFM

