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ADVENTO, TEMPO DE ESPERANÇA
É muito sugestiva a visão do profeta Jeremias,
quando o Senhor lhe pergunta o que vê e ele
responde: «Vejo um ramo de amendoeira»
(1,11). É uma visão cheia de significado e que
nos pode ajudar a entender alguns momentos
de nossa vida e da história que nos toca viver.
Pode iluminar os nossos tempos de crises, por
exemplo, o da falta de vocações, dos poucos
irmãos que se apresentam para viver o projecto de vida evangélica.

na sua boca as palavras necessárias. É neste
momento que Deus pergunta a Jeremias: “ O
que vês?”
Jeremias responde que vê um ramo de amendoeira florido. A amendoeira é a primeira árvore a florescer na Palestina e em toda a bacia
do Mediterrâneo. A amendoeira é um sinal de
esperança, de primavera e de vida, que nem

Jeremias foi chamado pelo Senhor num dos
momentos mais dramáticos da história de Israel. Era o tempo em que o Reino de Judá fora
conquistado, destruído o templo e o seu povo
levado para o cativeiro da Babilónia, ao tempo do Rei Josias. É a experiência do exílio
que tanto fará sofrer o povo de Israel. É um
povo em ruínas, sem templo, nem profeta,
nem terra, sem norte, nem futuro.
Como sabemos, o Templo era o coração do
povo de Israel: era ali que o povo venerava e
adorava a Deus e era o centro da sua história.
Sem esse símbolo o pequeno resto de Israel
ficava totalmente à deriva. Não só tinha perdido a terra, mas também a própria «alma» e a
sua razão de ser.
Foi neste momento que Deus chamou por
Jeremias e ele apresenta as suas limitações:
muito jovem, com falta de experiência para um
momento como aquele. Deus sossega-o e dizlhe que não tenha medo, que Ele mesmo porá

o
inverno
m a i s
agreste pode vencer. Jeremias viu a fragilidade dessa flor de esperança e compreendeu
o que Deus podia fazer, mesmo nos tempos
mais difíceis e críticos e com a nossa própria
fragilidade.
Não vamos dizer que a vida consagrada perdeu o seu norte e temos falta de vocações. Porém, vivemos num tempo em que se perderam
muitas referências que davam apoio a essa

vida. Também Jeremias não sabia o que dizer
às pessoas do seu tempo quando Deus o chamou. Porém, Jeremias não se resignou com
as folhas caídas. Havia ali uma amendoeira
que tinha a coragem de ir contra a corrente e
gritava a Jeremias que a primavera estava ao
seu alcance.
Sabemos efectivamente de novos valores e
renovados brios que o exílio da Babilónia fez
descobrir ao povo de Deus. Nunca como neste
momento o povo sentiu a ternura de Deus. O
pequeno resto, órfão de todas as referências
que em tempos passados lhe tinham dado segurança e grandeza, tornou-se mais que nunca um filho predilecto de suas entranhas, o
menino que ele tomou em seus braços e ensinou de novo a caminhar e cujo nome tinha
escrito na sua mão.
Por isso, não tenhamos medo no tempo de
Inverno, pois aí está o profeta a dizer que vê
o ramo de amendoeira florido a recordar-nos
que a Primavera chegará e Deus fará novas
todas as coisas.
Que o Advento seja um tempo de esperança.
Trabalhemos pelas nossas vocações, ajudemos segundo as nossas forças e possibilidades, com a nossa oração e nossa ajuda material. Deus se encarregará de fazer o resto.
Frei Jorge Bender, OFM
Missionário em Moçambique

Director:
Vitor Manuel Gomes Rafael,OFM

PROCURADORIAS DA UMF
Com o mote do mês de Outubro, por
excelência o “mês missionário”, algumas Procuradorias deram início
às suas actividdades, com o objectivo de transmissão da mensagem
a todos os seus colaboradores
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TESTEMUNHO

Recentemente chegada da sua
experiência missionária por
terras do Chimoio - Moçambique, Mafalda Santos partilha
connosco a sua vivência desde
o chamamento ao envio e concretização
Página 5
CRUCIFIXO DE S.DAMIÃO
Apresentamos a segunda parte
da simbologia do Crucifixo de S.
Damião que nos leva através de
uma lupa a descobrir pormenores
interessantes e com grande significado simbólico na descoberta da
vocação de S. Francisco, levandoo a reparar a casa do Senhor
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PRENDA DE NATAL
Catarina, na frágilidade dos seus
doze anos, mais uma vez estava
presenciando as lágrimas de sua
mãe, mais uma entre muitas outras, num triste ritual que se tornou rotineiro no seu pai. Chegava a casa num completo estado
de embriaguez. Via-o a deitar-se
umas vezes de barriga, outras
vezes de costas, sobre a cama,
não poucas vezes amparado pela
esposa a quem enchia de impropérios, tresandando a vinho, sem
tirar a roupa imunda e os sapatos
carregados de sujidade.
Uma tarde, a poucos dias do Natal, a menina abraçou-se à mãe,
que chorava o infortúnio das malhas do álcool em que caíra o seu
marido, e disse-lhe:
-Mãezinha, antes do Natal vos
prometo que o pai não vos fará
chorar mais, será a tua prenda de
Natal.
A mãe não entendeu e sorriu para
a sua menina. Esta, no dia seguinte, ao jantar, a única refeição em
que estava toda a família, só tomou a sopa e um pedaço de pão.
-Estás doente, minha filha? - perguntou a mãe.
-Não, mamã.
-Então, come! - interrompeu o
pai.

Atribuíram aquela atitude a um capricho da miúda e quiseram castigar a pequena, deixando que o
satisfizesse. Noite dentro, quando
voltou, mais uma vez estava embriagado o desgraçado daquele
homem. Catarina, que já dormia,
acordou com a linguagem torpe
com que o pai ofendia a mãe, noite após noite.
No dia seguinte apenas aceitou
comer pão e beber um pouco
de água. E assim durante cinco
dias a menina sujeitou-se a pão
e água. A mãe tentava entender
a atitude da filha, mas o pai, não
aguentando mais aquele comportamento, que para ele se tornava
em tortura, perante a fraqueza em
que caía a sua filha, ameaçou-a,
forçando-a a comer:
-Quero que esta noite comas a refeição completa ou desanco-te!
-Não, enquanto o pai se embriagar e fizer a mãe chorar com essas palavras feias. Assim prometi
a Deus sofrer para que perdoe ao
papá e para que a mãe seja feliz.
Prefiro morrer, papá, a continuar
a ver-te assim e a ver a mãe tão
infeliz por tua causa.
O pai, que se preparava para
desferir uma bofetada na filha,
susteve a mão, baixou a cabeça
e saiu precipitadamente, sem di-

zer nada. Quando voltou, estava
sóbrio e prometeu não se meter
mais na bebida e a menina voltou
a comer normalmente as suas
refeições. Mas apenas dois dias
passaram e a força do hábito foi
forte demais para o pai, que voltou a beber. E a menina voltou
também ao seu sacrifício. O pai
bebia e a filha jejuava. O pai bebia
e a filha emagrecia. O pai bebia,
bebia, bebia e a
filha jejuava, jejuava e enfraquecia
até que adoeceu.
E o pai bebia, bebia, bebia e a filha
adoecia, adoecia,
adoecia, até que
foi
hospitalizada. Pela primeira
vez o pai tomara
consciência
da
determinação da
sua filha, ao chegar a casa depois
de mais uma bebedeira e sentir a
falta daquela criança em casa e o
vazio que tomara conta do seu lar
devido à sua ausência. O orgulho
bobo do pai impedia que ele desse um passo para mudar, mas a
determinação da filha era inquebrantável. Até que os médicos lhe
disseram:
- O senhor vai perder a sua filha,

mas continua a embriagar-se!
Está nas suas mãos e não nas
nossas salvar a sua vida, porque
ela prefere morrer a ver o pai nas
malhas desse vício miserável.
Já não conseguimos fazer mais
nada, só o senhor, que é o pai, a
pode salvar.
O pai foi ter com a filha e, beijan-

do-a docemente na testa, perguntou-lhe: - Minha querida filha,
então farás sempre assim? Não
comerás tu em condições para
ganhar forças?
- Sim, papá, farei sempre assim, até que eu morra ou o papá
mude.
-Bem, minha filha, então nunca
mais farei chorar a mamã. Desta
vez é para valer, não me embria-

garei mais.
-Prometes, papá? Daqui a dois
dias é Natal e eu quero sair do
hospital para cear contigo.
O pai não respondeu, apenas
abraçou a menina e disse:
-Amo-te, minha filha! Feliz Natal!
-Também te amo muito, papá.
Vencido pela grandeza do pequenino coração da sua filha, aquele
homem deixou definitivamente a
bebida. E o seu primeiro Natal,
como um homem sóbrio e liberto
das cadeias do álcool, foi o primeiro de muitos Natais que passaria
em casa, recuperando a paz do
lar que tinha perdido nos últimos
anos, devido ao álcool.
Lição de vida a tirar: Se desejas
que haja paz no teu lar, e que todos os dias aconteça a alegria do
Natal, torna-te missionário, pelo
teu sacrifício, em favor da tua
casa e daqueles que amas, para
os trazeres ao bom caminho, se
andarem pelos descaminhos da
vida. Que grande milagre este em
tempo de Natal: uma criança tão
pequenina que vence a morte que
se aproximava do pai, através da
dependência do álcool, graças ao
amor que era muito mais forte e
se tornou vencedor.
Frei José Dias de Lima, OFM
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EDITORIAL
Ao celebrarmos o Natal, todos os anos
recordamos o nascimento de Jesus.
Mas para nós, cristãos, para além do
ambiente festivo, celebrar o Natal é sobretudo acolher o ensinamento que daí
nos chega. O Natal do Senhor é o “Natal
da Paz”. Como diz o Apóstolo, Cristo é
a nossa paz, Ele que de dois povos fez
um só (Ef 2,14) - judeus ou gentios. É
por Ele que temos acesso junto ao Pai
em um só Espírito” (Ef 2,18).
Os ensinamentos de Jesus são para serem por nós vividos, quer nos tenham
sido transmitidos por palavras, quer
pelo exemplo. Do humilde nascimento
de Jesus, como nos narram os evangelhos, aprendamos duas coisas: a amar
o Menino de Belém e a tornarmo-nos
semelhantes a Ele.
Dêmos ao Menino Jesus o nosso mais
sincero e ardente amor e imitemo-Lo
nas virtudes que nos chegam do Presépio: pobreza e humildade. Ao Menino
Jesus se aplicam as palavras que mais
tarde Ele próprio disse, quando pôs uma
criança no meio dos Apóstolos: «Se não
vos converterdes e não vos tornardes
como crianças, não entrareis no reino
dos céus».
Ao nascer, o Menino Jesus ensina-nos
que não são os bens do mundo que nos
dão a plena felicidade, mas sim os bens
eternos.
Foi a obediência a Deus Pai que levou
Jesus Cristo a descer do céu e nascer
em condições tão humildes. Diante da
Sagrada Família contemplemos e adoremos a Palavra, no Menino que nos
foi dado. Porque o «Verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a
Sua glória, a glória que o Filho único
recebe do Pai, cheio de graça e de verdade. E da Sua plenitude é que todos
nós recebemos graça sobre graça» (Jo
1, 14.16).
Com o nosso olhar fixo no Menino de
Belém, o Divino Salvador de todos os
povos, ajudemos neste Natal os nossos
irmãos que mais precisam, certos de
que tudo o que fazemos a um dos mais
pequenos a Ele o fazemos. Num trabalho contínuo e inacabado, permanecem
fiéis à sua missão tantos missionários e
missionárias que neste Natal 2008 esperam pela nossa oração e comunhão.

0 NOVO REITOR DE CHIMOIO
No Seminário Propedêutico Santo António de Chimoio,
viveiro de vocações franciscanas para a Custódia de
Santa Clara de Assis, de Moçambique, há duas datas
importantes ao longo do ano:

à mesa e, com as
suas canções e
danças, fazem vibrar os convivas.

A primeira é a 13 de Junho, quando o Seminário celebra jubilosamente a Festa do seu Padroeiro, Santo António de Lisboa.
Agora, é também o titular da nossa Escola Secundária, com o
mesmo nome, e aberta a alunos e alunas externos.

A parte profana da
Festa é sempre
precedida
pela
celebração da Eucaristia solene, no
Salão São Francisco, preparada
com muito cuidado, também este
ano, pelo coro do
Seminário. A novidade da Festa da
Família Franciscana deste ano foi a
mudança de “timoneiro” na condução deste “barco”
que é o Seminário
e da Fraternidade
Franciscana
de
Chimoio.

Precisamente neste mês de Junho de 2008, a nossa Custódia
celebrava sua autonomia com o Primeiro Capítulo como entidade independente. Como é normal nestas alturas, após a
celebração do Congresso Capitular, o mês de Setembro trouxe
novidades para o Seminário, como para várias das outras Fraternidades da Custódia.
A outra data importante na vida do Seminário é o dia 4 de Outubro, dia de São Francisco de Assis, iniciador do carisma que
geraria a maior Família Religiosa na Igreja, a numerosa Família
Franciscana, integrada pelos quatro ramos da Primeira Ordem,
pela Segunda Ordem ou Clarissas, pela Terceira Ordem Secular ou Ordem Franciscana Secular, assim como pelas muitíssimas Congregações femininas e masculinas, cujos Fundadores
se inspiraram no carisma de Francisco.
Tal como em anos anteriores, também em 2008 a Família Franciscana de Chimoio e Manica se reuniu para partilhar, jubilosamente, no
dia do Pai
C o m u m .
Chegaram
de Manica os
Irmãos e as
Irmãs Franciscanas
Hospitaleiras. De Chimoio vieram
as
Irmãs
Franciscanas de Nossa
Senhora das
Vitórias, as
Irmãs Franciscanas
Missionárias
de Nossa Senhora, ambas
com as suas
Aspirantes, e
os Irmãos e
Irmãs da FraFachada Principal do Seminário
ternidade da
OFS. As “vítimas” da grande Festa fraterna foram um porco e
dois cabritos. Quase que fazendo parte da nossa família, as
nossas grandes benfeitoras portuguesas, D. Aida e D Laura,
como sempre, apoiaram os serviços da cozinha, com algumas
galinhas e codornizes.
Os 37 jovens seminaristas dão outra colaboração indispensável
na Festa: abatem os animais, adornam os ambientes, servem
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A Eucaristia foi presidida por Frei Enrique Báscones Lezcano,
Guardião e Reitor, que, após a comunhão, com palavras simples e emocionadas, agradeceu a colaboração por todos prestada durante os quatro anos de serviço à Fraternidade e ao Seminário. Pediu desculpas e perdão às pessoas que porventura
se tivessem sentido ofendidas pelas suas palavras ou acções.
A seguir, afirmou sentir-se feliz porque, afinal, a responsabilidade passaria agora para melhores mãos, para um irmão
desta bela terra, que conhece, vive e sente a profunda realidade cultural, social e religiosa de nossos jovens vocacionados.
Apresentando o novo e jovem Guardião e Reitor - o Frei Ilídio
Jacinto Inácio - , Frei Enrique lamentou que sobre uma pessoa
tão jovem a obediência tenha colocado várias e pesadas responsabilidades - a de Guardião e Reitor, de Promotor Custodial
das Vocações e ainda Presidente Nacional de Justiça e Paz -,
mas manifestou também a inteira e firme confiança que tinha
na capacidade dialogante do Frei Ilídio e no êxito total no desempenho da sua missão.
Depois de invocar as bênçãos de Deus para o Seminário, para
o novo Guardião e Reitor e sobre a Fraternidade Formadora,
entregou ao novo Reitor o carimbo com o selo, como expressão visível da transmissão do serviço, que não a do poder. Um
forte e emocionante abraço foi a assinatura da nova mudança
de comando.
Imediatamente os Seminaristas apresentaram uma encenação
preciosa, como resumo da vida do Seráfico Pai Francisco, ressaltando, de modo particular, o Trânsito.
A confraternização e a alegria fraterna, já na mesa, prolongaram-se até tarde.
Em louvor de Cristo e do Seráfico Pai São Francisco. Ámen.

Caro Frei Vítor, caro Frei José Maria e
Caro Frei Lima:

FELIZ NATAL!
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Frei Ilídio Jacinto Inácio

Como zeladora das Missões, quero deixar
uma mensagem amiga. Parabéns pela
vossa grandiosa missão: sois sementeiras
que Deus lançou na sua vinha. Anunciais
Jesus, Estrela de Belém, Verdadeira Luz.
A vossa presença é um oásis no meio
do mundo, tantas vezes mergulhado no desespero e vazio de oração.
Nós, zeladoras, somos simples instrumentos e queremos colaborar convosco e ajudar a construir um mundo melhor. Queremos ser um cálice que jorra
amor espiritual e fruto material para a
causa missionária. É necessário coragem e força, mas todas nós, unidas
aos queridos Missionários Franciscanos, com a força de Nossa Senhora, navegaremos neste barco da fé e
da esperança, unidos pela caridade.
O mundo espera por nós, e não é fácil
evangelizar em ambientes onde o mundo
parece ignorar e existência de Deus, vivendo cada um a seu gosto sem a força da

sua presença. Mas, apesar deste desfio,
que nos leva a remar contra a corrente, a
nossa alegria está em comunicar aos outros o que de mais belo temos, que é seguir
Jesus Cristo, emprestando- Lhe a nossa
voz, os nossos braços e o nosso coração.
Se Deus não nasce em nós não é Natal. A todos um Feliz Natal. Que Jesus, Maria e José iluminem as trevas do nosso coração. Paz e Bem!
Otília
Revº Padre e Irmão
Com cumprimentos de Paz e Bem, envio o pagamento relativo à assinatura de
2008 de “Missões Franciscanas”.
É sempre com o maior prazer que leio a
publicação e que acompanho em espírito e oração o trabalho extraordinário dos
nossos (as) missionários (as).
Pedindo desculpa pelo atraso no pagamento, subscrevo-me com fraterna estima
Isabel Campos
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O S
G U I N E E N S E S
TAMBÉM SÃO SOLIDÁRIOS
É muito frequente ouvir-se dizer quer os africanos são solidários e hospitaleiros. Isto é
verdade e é uma realidade. Entre muitos gestos de solidariedade a que assisti, há um que
recordo particularmente, que me marcou de
modo especial e que agora tenho gosto em
partilhar convosco.
Em todas as culturas africanas, quando um hóspede
chega a uma «tabanca» ou «morança», os vizinhos
preocupam-se em enviar alguma coisa para sua
alimentação, durante todo o tempo da sua estadia.
Quando fui para o Togo, em 2000, apercebi-me de
que este nobre valor tinha sido inculturado, isto é,
que tinha entrado também na Igreja. Efectivamente,
na paróquia de S. António, onde estive durante um
ano, vi que algumas famílias se preocupavam em
enviar alguma coisa aos missionários, sobretudo
aos domingos, já que alternadamente lhes levavam
comida ou frutas.
Dois anos depois, quando regressei para a minha
Guiné-Bissau, vi que esta prática em relação aos
missionários, que eu julgava uma coisa “estrangeira”, se encontrava também na igreja, particularmente na paróquia de São João Baptista de Brá, onde
agora vivo!
Eu acho que, se os nossos fiéis fossem esclarecidos, também eles participariam activamente no
sustento dos missionários e nas despesas de nossas Igrejas. É verdade que este valor ainda não se
enraizou bem na Igreja da Guiné-Bissau, porque
os contentores que se encontram em todas as Missões dão a impressão de que os ditos missionários
estão suficientemente abastecidos; além disso, é
também verdade que vários missionários por vezes
desprezam tudo o que é local, considerando que
os produtos ou alimentos locais são portadores de
doenças! Por vezes, para disfarçarem, desculpamse dizendo que “o povo está a sofrer muito”, o que
não deixa de ser verdade, mas não justifica tudo.
Não aceitam nada do que se lhes oferece, pensando que os africanos são “pobres” e por isso nada se
pode receber deles.
Gostaria de vos dizer uma coisa, que podem não
acreditar mas que é uma realidade: a experiência
feita em Brá fez-me acreditar que, se os fiéis fossem
esclarecidos, eles participariam activamente na vida
da Igreja. Por exemplo: muitos cristãos não sabem
que o vinho de missa, as hóstias, os paramentos e
os produtos de higiene da Igreja são comprados;
alguns julgam que os missionários são pagos pela
Cúria Romana mensalmente! E muitos cristãos não
sabem que muitos párocos pedem esmola aos cristãos doutras terras para poderem realizar os seus
projectos paroquiais. Isto talvez porque o testemu-

nho que lhes é dado deixa entender que os ditos
missionários têm tudo e que não precisam da ajuda
dos fiéis.
Ainda sobre este mesmo assunto, gostaria de partilhar convosco alguns exemplos que são marcantes.
Começando pelas famílias dos frades, de vez em
quando elas enviam algumas “coisas” para a fraternidade de Brá, nomeadamente, porcos, cabras,
bolos, limões, óleo de palma, sal, carvão, “foroba”,
São gestos simbólicos e de louvar.
Também alguns paroquianos engrossaram a lista
dos benfeitores da fraternidade. Não posso naturalmente citar tudo o que têm oferecido, mas gostaria
de apresentar ao menos os nomes de algumas pessoas, que já estão sensibilizadas neste campo e que
já ajudam os seus missionários, nomeadamente:
Tia Andreza do aeroporto; Dona Bula; Guerra Sambú e esposa; a Luísa (mãe da Florinda, ex-menina
da casa de formação de Cristo Rei); Tio Leandro e
Aguinalda; Luciano Djaló e Suncar; senhora Indéqui; Va!entim Nganha (ex-seminarista franciscano,
que já ofereceu um saco de mancarra para o Seminário e um saco de mangos para a fraternidade).
Também os fiéis da comunidade «S. Carlos Lwanga» do aeroporto, vendo a necessidade de se vedar
um espaço para a celebração litúrgica, não ficaram
à espera do pároco, mas sim decidiram fazer uma
oferta especial no primeiro domingo de cada mês,
conseguindo ao fim de pouco mais de uma ano vedar e pavimentar o espaço respectivo.
Igualmente, na comunidade central de Brá, aconteceu algo de interessante e digno de ser conhecido: num dos últimos domingos, verificou-¬se que
as hóstias existentes não eram suficientes e foram
informados de que as hóstias, que deviam ser trazidas pelo sacerdote celebrante, deviam ser pagas!
Num instante, saiu dinheiro do bolso das pessoas
que cobriu a respectiva dívida e ainda restou um
saldo que deu para comprar outro saquinho de hóstias!
Para terminar, quero dizer-vos que quando os cristãos souberam que os seis jovens frades guineenses, que viveram muitos anos em Brá, iam fazer
sua profissão solene em 06 deste mês de Setembro, todos ficaram contentes e decidiram apoiar
tanto a nível de limpeza, como de organização e
de finanças. Durante três semanas, decidiram fazer
uma oferta especial para este grande evento. Estes
gestos podem ser pequenos, mas têm muito significado na nossa Igreja.
Um abraço fraterno de Paz e Bem.
Fr. Domingos Tchlgna Infanela

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

Animadores da UMF
reúnem-se em Leiria
Os responsáveis da
animação missionária franciscana reuniram-se no dia 17
de Novembro, em
Leiria, na sede da
“União Missionária
Franciscana”, para
avaliarem e tratarem
de assuntos relacionados com o trabalho levado a cabo
pela UMF, no que diz respeito
ao apoio missionário.
Presidiu a esta Assembleia o Pe.
Provincial, Frei Vítor Melícias Lopes, ladeado do Procurador Nacional da UMF, Frei Vítor Rafael, e dos
demais irmãos empenhados neste
sector da Província Portuguesa da
Ordem Franciscana.
Depois de cada responsável ter
partilhado o trabalho realizado a
partir das respectivas fraternidades, foram revistos e aprovados os
Estatutos da UMF. Algumas Procuradorias vêem envelhecer os seus
colaboradores, porém outros continuam bem vivos e dinâmicos, graças a Deus! Também foram avaliadas as publicações que a UMF leva
a efeito, como os calendários de
parede e de bolso, as agendas de
secretária e de bolso e o jornal “Missões Franciscanas”. Há sempre um
grande esforço por melhorar estas
publicações e foram dados alguns
contributos nesse campo.

Por fim o Pe. Provincial deu a conhecer o pedido que o Ministro Geral fez aos Franciscanos Portugueses. Mais concretamente: apoiar a
nova entidade criada em Timor-leste, que dá pelo nome de “Fundação de Santo António de Lisboa”.
Brevemente vão chegar a Leiria
alguns formandos para iniciarem a
sua caminhada na formação franciscana.
Este trabalho irá ser apoiado pela
Província que, para o efeito, conta
com o trabalho da União Missionária Franciscana. Trabalho que
espera também a preciosa colaboração dos zeladores, associados e
benfeitores da UMF.
Encomendamos mais este serviço
a Santo António, que no próximo
ano 2009, dia 13 de Junho, todos
vamos celebrar em festa, no calendário litúrgico, como Padroeiro Universal da União Missionária Franciscana.
MF

Amigos assinantes
Está na altura de renovar a vossa assinatura do
«Missões Franciscanas».
Assinatura

anual:

5,00

€

(de

benfeitor:

10,00

€).

Se ainda não o fez, basta preencher o respectivo cheque, assiná-lo e metê-lo dentro do subscrito RSF que acompanha o Jornal de Dezembro, pois não precisa de selo. O envio de dinheiro (de qualquer importância ou qualidade) é proibido por lei.
Se pretende enviar por Vale de Correio terá que ir à estação dos CTT da sua área e enviar a partir de lá para: Missões Franciscanas – Apartado 1021 – 2041-801 LEIRIA.
Para melhor localização da sua assinatura faça acompanhar o cheque ou vale do correio com o seu número de
assinante (o ideal seria enviar também a chamada “folha
de rosto”, que acompanha sempre o Jornal, e onde vem
indicado o nome, número de assinante, endereço e indicação do último pagamento). Havendo alguma correcção
a fazer no nome ou endereço, pedimos nos comunique.

Quer ser amigo dos
Missionários Franciscanos?
Junto de seus familiares e amigos, veja se consegue mais
alguns assinantes. Seria um bom presente de Natal, que
os Missionários agradecem. Se todos os assinantes pagassem adiantadamente no princípio do ano a sua assinatura, seria uma maneira de minorar as dívidas do Jornal…
Se pretende pagar por transferência bancária, pode fazêlo para o seguinte NIB do BPI: 0010 0000 26140490001
17. Depois basta remeter o talão comprovativo da transacção, não esquecendo a indicação do nº de assinante.
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DAS PROCURADORIAS DA UMF
No início de mais um novo ano de Actividades, as Procuradorias da UMF espalhadas por este Portugal fora já começaram a pensar na melhor maneira de
levar a cabo a mensagem que têm de transmitir aos colaboradores das Missões
Franciscanas que integram cada uma delas. De algumas já chegaram à nossa
Redacção alguns ecos, que apresentamos de seguida.
No mês de Outubro, no Funchal (Madeira), realizou-se a tradicional FESTA ANUAL DAS MISSÕES, de que nos dá notícia o novo responsável daquela Procu-

VILA

radoria, o Fr. José de Jesus Borges, que parece ter “agarrado” este trabalho
missionário com muito entusiasmo. Já em Novembro, em Vila Real, foi a passagem de testemunho das mãos do Fr. José Dias de Lima para o novo Procurador, Fr. José Maria Pereira de Faria. A sua larga experiência de missionário em
Moçambique será um incentivo para dar ainda mais vigor, se tal for possível, ao
grupo de colaboradores já existentes. Finalmente, em meados de Novembro,
Varatojo viveu mais um momento de “vivência missionária”, sob o impulso do
Procurador local, Fr. Marques de Castro

REAL

ENCONTRO MISSIONÁRIO EM VILA REAL
No dia nove de Dezembro de 2008, na Paróquia de S. Pedro, em Vila Real, a Procuradoria transmontana da União
Missionária Franciscana realizou um Encontro missionário,
com a presença de mais de cento e cinquenta colaboradores, entre Zeladores, Associados e Benfeitores.
O encontro começou com a Eucaristia, presidida pelo Padre Frei Vítor Rafael, Procurador Nacional, e concelebrada
pelo Padre Frei José Maria, Procurador local da UMF em
Vila Real e pelo Padre Frei José Dias e Lima, Procurador
cessante nos trabalhos desta Procuradoria vilarrealense.
O Frei Vítor Rafael, em consonância com a liturgia daquele
dia, dedicou a sua homilia ao significado da Festa da Dedicação da Basílica de S. João de Latrão, sublinhando, de
forma particular, a realidade de uma Igreja-Mãe que preside a todas as Igrejas da Terra e alicerçada na pessoa
do Papa Bento XVI, o Pedro dos nossos dias, anotando
que naquela Basílica está a “cátedra de Pedro”, sinal da
Igreja Una, Santa Católica e Apostólica. Por isso, na Igreja
não deve haver lugar para uma mentalidade de quem se
quer servir da fé para fazer comércio, mas para quem se
coloca disponível para servir a Igreja, mormente na causa
missionária, na qual todos os zeladores, associados e benfeitores da UMF se sentiam envolvidos.
Serviu também este Encontro, e sobretudo a Eucaristia,
para fazer a passagem oficial do testemunho dos serviços nesta Procuradoria do Padre Frei José Lima para o

Padre Frei José Maria, uma vez que, devido
a várias circunstâncias e compromissos pastorais do P. José Maria em Moçambique, e à
doença inesperada do P. José Lima, tal só
ter acontecido por via epistolar em Setembro 2007, com uma carta por este dirigida a
todos os Zeladores, anunciando esta passagem, que só começou a ter realmente efeito
a partir deste dia nove de Novembro, com
este Encontro fraterno e tão aguardado por
todos.
Terminada a Eucaristia, seguiu-se uma exposição, feita pelo Procurador Nacional, sobre alguns projectos da Ordem no que se
relaciona com as Missões, sublinhando a importância capital da participação dos irmãos
Zeladores, Associados e Benfeitores da
UMF no contributo para estes projectos, nos Frei José Maria na sua apresentação como Procurador Local de Vila Real
quais todos se encontram envolvidos, directa
e intimamente, através da sua oração, do seu sacrifício e Seguiu-se, por fim, um lanche abastado de bola transmondo seu trabalho. Os participantes colocaram também al- tana e algumas doçarias da região entre outras iguarias,
gumas questões ao irmão Procurador Nacional, manifes- que todos trouxeram e colocaram ao dispor do apetite de
tando essa vontade de saber mais para daí granjear maior todo aquele que se aproximou para partilhar da mesma
entusiasmo para o futuro de uma Igreja cuja missão, como mesa, enquanto a alegria transpirava do coração entusiasdizia o nosso saudoso Papa João Paulo II na «Redempto- mado de cada irmão que partilhava a alegria de ser misris Missio», ainda está no começo. Após esta palestra al- sionário ao jeito de S. Francisco de Assis, no compromisso
guns Zeladores aproveitaram para colocar em dia as suas e no amor à missão, exigido pelo amor a Jesus Cristo que
cotas e fazer entrega das importâncias correspondentes nos amou e se entregou por nós.
ao “material missionário” que oportunamente lhes tinha
Frei José Dias Lima, OFM
sido confiado.

VARAT O J O

F U N C H A L

JORNADA MISSIONÁRIA

FESTA DAS MISSÕES FRANCISCANAS

Varatojo, no passado dia 16 de
Novembro, viveu mais uma Jornada Missionária Ultrapassou a
centena o número de pessoas
que nesse dia tiveram a oportunidade de reflectir no mandato
de Jesus dirigido aos Apóstolos:
“Ide e ensinai”!

No dia 26 de Outubro realizou-se a tradicional Festa das Missões Franciscanas, no
mosteiro de Santa Clara, no Funchal.

O Encontro Missionário, previamente anunciado, foi precedido pelo Retiro promovido pela
“União Missionária Franciscana”
de Varatojo, desde o dia 14, com
a presença de vinte e tal participantes., sob a orientação de Fr.
Paulo Ferreira e Fr. Marques de
Castro, responsável da U.M.F.
nesta zona.
Sem esquecer a mensagem franciscana, as
reflexões, em pleno Ano Paulino, teriam forçosamente que ser orientadas tomando como
modelo o grande Apóstolo dos Gentios, que
se deu totalmente ao anúncio do Evangelho, até derramar o próprio sangue, em favor
de uma causa tão nobre como é a de levar
a mensagem do Ressuscitado ao perto e ao
longe. Continua a ser esta a tarefa da Igreja
nos dias de hoje, gerando novos filhos através
do sofrimento e do martírio, para ser fiel à sua
missão. Não são somente “os que vão”, mas
também “os que ficam”, que contribuem para
que o nome de Cristo e a Sua mensagem sejam mais conhecidos. De facto, há muitos que
“estão cá”, mas “estão lá” também, em “terras
de missão”, através da sua oração e partilha
material.
Foi esta a mensagem que se procurou inculcar
na vida de quantos estiveram presentes, não
somente durante o Retiro, como também no
dia 16, cujas actividades foram abertas a todos
os que quiseram participar. E houve momentos

Do programa constou a Exposição Missionária, fruto do esforço e dedicação de muitas pessoas em favor das missões. Seguiuse uma conferência, orientada pela Irmã
Tassy Francisco Manguezane, Vigária Geral
das Irmãs Franciscanas Concepcionistas
ao Serviço dos Pobres, sob a temática “Ser
Missionário Hoje: Urgência e Actualidade da
Missão”.
Convívio com magusto no Varatojo
especiais para que esta mensagem fosse assimilada pelas dezenas de pessoas presentes,
mormente na Eucaristia, celebrada na Igreja
do Convento, presidida pelo Procurador local
da U.M.F., e no chamado “Momento Missionário”, no Salão de Reuniões.

A Irmã Tassy, natural de Moçambique, referiu-se ao “coração missionário de toda a
Igreja” e de cada cristão, recordando com o

Papa Bento XVI que “a Missão é uma questão de Amor”. Todos se sentiram interpelados
pelo testemunho alegre e franciscano desta
religiosa que manifestou, em diversas ocasiões, a gratidão pelos Missionários Franciscanos que partiram da Europa e graças aos
quais pôde conhecer o Evangelho de Cristo
e dedicar-se ao Seu serviço.
Seguiu-se a Eucaristia solene, presidida pelo
Guardião do Convento da Penha, Fr. Nélio
Mendonça, e animada pelas Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria, que muito
colaboraram na preparação desta Festa das
Missões. Realce ainda para a presença do
Frei José de Jesus Borges – até há pouco
ao serviço da Cúria Geral da OFM em Roma
-, novo Procurador local das Missões Franciscanas, na Madeira.
De tarde, houve espaço para o convívio com a participação de vários
grupos, nomeadamente dos Amantes da Música, do Grupo Pax et
Bonum, do Grupo Só Rir (humor),
fado… De referir que todos actuaram de forma gratuita e voluntária
pelas missões. Ainda houve tempo
para o “Sorteio Missionário”.

Além de muitos zeladores e associados e amigos dos Missionários Franciscanos, notou-se
também a presença de alguns que participaram nas últimas Peregrinações organizadas
pela U.M.F. Foram momentos de oração, de
reflexão, de esclarecimento e de alegre convívio e confraternização, em que todos experimentaram “como é bom e consolador viverem
os irmãos no mesmo amor”. Espírito de fraternidade este, cimentado também à mesa, na
hora da refeição, preparada com muito amor
e carinho por um grupo de colaboradoras dos
Missionários, com iguarias trazidas na quase
totalidade pelos comensais e saboreadas no
refeitório conventual.

Ainda no âmbito da animação missionária, a Ir. Tassy deu o seu testemunho missionário na Paróquia
da Sagrada Família, no Lar de São
Francisco e numa Tertúlia de Bioética, na Penha, sob o tema Solidariedade, Caridade e Missão.

E tudo terminou, já o sol se escondia no horizonte, depois de comidas as castanhas, regadinhas com a tradicional “água pé”.
Frei Marques de Castro. OFM

Vista geral da Igreja de Nª Sª da Penha - Funchal

No fim, todos partiram com um
amor renovado às missões e ao
trabalho e oração em favor das
mesmas. Em nome dos Missionários Franciscanos na Guiné, Moçambique, e da Ordem a nossa
inestimável gratidão!
Frei Nélio Mendonça, OFM
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TESTEMUNHO
“Hoje vamos receber uma visita muito especial na
nossa Catequese …”. E foi assim que tudo começou, há cerca de 10 anos, quando num encontro de
Catequese recebemos de facto uma visita muito especial: um missionário - palavra que para mim na
altura era quase desconhecida… Acho que posso
dizer que desde esse dia fiquei com o “bichinho”.
Há quem lhe chame vocação, chamamento, curiosidade, vontade de experimentar coisas novas. Eu,
pessoalmente, ainda não descobri bem o que lhe
chamar…
Certo é que essa vontade persistiu, mas nunca se concretizava: ou era porque ainda não tinha 18 anos, ou era
porque tinha entrado na Faculdade, ou era porque tinha
exames…e as oportunidades iam passando… Até que, faz
agora um ano, entrei em contacto com o Frei Vítor Rafael
e com a “União Missionária Franciscana” e pela primeira
vez senti que de facto o meu envio poderia estar próximo.
Seguiram-se os encontros de preparação, oportunidade
para conhecer pessoas que já tinham estado em missão
e deliciava-me a ouvir as experiências de cada um…E as
expectativas aumentavam, assim como a vontade de ir…
No dia 10 de Setembro estava a voar em direcção a Maputo, em Moçambique, com destino final o Chimoio.
Sou licenciada em Biologia Celular e Molecular e estou a
fazer o doutoramento na área de Imunologia e a minha
“tarefa” no Chimoio era dar uma certa continuidade ao
que a Maria do Céu Machado tinha ensinado na área dos
primeiros socorros e dar um seguimento mais a nível de
infecções, doenças, como prevenir, como tratar, etc… Claro que as coisas nem sempre correm como planeamos e
acabei por ter um papel um pouco diferente.
No Lar de S. Gabriel dei aulas de Ciências da Natureza e
Ciências Sociais aos meninos do 7º ano, que tinham exame
nacional no início de Novembro, e apoio escolar aos 1º, 2º,
4º e 6º anos. Com estas crianças e jovens passei a maior
parte do tempo que estive em Moçambique. A maneira
como me receberam, acolheram e acarinharam nunca vou
esquecer, assim como a Mana Madalena e os Professores

que me consideraram sempre como parte
integrante daquela instituição …
Estive também na escolinha “Os Patinhos”,
onde fiz mais um trabalho com as “titias”,
a nível de formação e desenvolvimento de
técnicas, jogos e músicas para crianças
dos 2 aos 5 anos. As “titias” eram senhoras fantásticas com vontade de aprender
e com quem passei boas manhãs, sem
esquecer, claro, a presença sempre amiga da Irmã Domingas, da Irmã Laurinha,
e de todas as outras Irmãs Franciscanas
de Nossa Senhora. Acompanhei ainda,
algumas vezes, a D. Gracinda (missionária que me fez companhia) à escolinha da
D. Nilza, onde me limitava a estar com a
criançada e, quando preciso, dava algum
apoio escolar às meninas adoptadas pela
D. Nilza. Por fim dei aulas de Biologia no
Seminário de Santo António, onde o Professor Ferrão, sempre com o seu empenho e espontaneidade tão característicos,
me cedeu gentilmente duas das suas aulas.
Mas o tempo foi tão curto…Ficou tanto por fazer…tanto
por ensinar…e principalmente tanto por aprender …
É muito difícil escrever sobre emoções, sobre sentimentos,
sobre vivências… As minhas expectativas, que já eram altas, foram ultrapassadas. Nós vamos a pensar que podemos dar alguma coisa, mas aquilo que recebemos é simplesmente imenso…
Foram várias as pessoas que se cruzaram no meu caminho, vários os sorrisos que tive o prazer de receber, vários
os sons e cores que absorvi… Reaprendi a ver o amor de
Deus nas coisas mais pequenas e mais simples, coisa que
com o tempo, a correria e a sociedade do dia-a-dia vamos
esquecendo… Trouxe muito para partilhar, para evangelizar, para encorajar aquele que ache que um dia sentiu
aquela vontade do fazer-se ao largo…Para já é este o testemunho que posso dar…
Posso também partilhar a certeza de que um dia hei-de

A CAMINHO DE LUSAKA
Caros leitores do «Missões Franciscanas»:
Temos imenso gosto em partilhar convosco as várias
peripécias da nossa viagem, no regresso ao Colégio
de S. Boaventura, em Lusaka.
Saímos de Manica na manhã do dia 28 de Agosto, numa
linda quinta-feira, acompanhados por Frei Alexandre, até
à fronteira do Zimbabwe, em Machipanda. Depressa atravessámos a fronteira para a «terra sem ninguém», como
dizem (zona neutra entre os dois países), e tudo prometia
ser uma boa viagem, cheios de alegria e com a esperança
de sermos atendidos com todo o cuidado como estudantes. Chegámos à fronteira de Zimbabwe, já do outro lado.
Queriam dar-nos prioridade para passarmos, mas afinal
havia um obstáculo à nossa fronteira: os passaportes não
estavam carimbados! Tivemos que voltar para trás! Assim,
os minutos foram correndo até atingirem horas incontáveis.
Quase ao meio dia conseguimos entrar nas terras de Mugabe para um «jogo» cujo desfecho ninguém imaginava.
Chegámos a Mutáre e logo tomámos o «machibombo»,
que nos levou até à cidade capital, onde chegámos poucos minutos depois das 18.00 horas. Esperançados em
que seguiríamos viagem dentro de pouco tempo, não nos
preocupámos em ir logo em busca dos bilhetes para o autocarro das 20.00 horas. Infelizmente éramos mais do que
os lugares que o autocarro tinha disponíveis. Para não nos
separarmos, ficámos para viajar nas primeiras horas do dia
seguinte. E a noite? Desta vez não tínhamos o número
do telefone dos nossos confrades do Zimbabwe. As ideias
não faltaram! Tentámos ligar para Zâmbia e depois para
Moçambique, para nos darem o contacto dos irmãos de cá,
mas tudo em vão, porque quem se arrisca a estar nas terras de Mugabe tem que renunciar a tudo, até ao contacto
com o estrangeiro - assim foi a explicação dos nativos.
Passámos a noite na terminal dos autocarros internacionais. Assim como vimos o sol a declinar naquele lugar, assim o vimos surgir entre as nuvens no dia seguinte! Fomos
aos balcões das bilheteiras e afinal só havia seis bilhetes

e o nosso número era de nove! Recorremos a outros balcões, onde ninguém ainda tinha comprado bilhete, mas a
partida estava marcada apenas para as 20 horas. Cansados de perder, comprámos os bilhetes às seis horas da
manhã para viajarmos somente às 20.00 horas!
O tempo foi passando…e nós cansados de estar naquele
lugar! No bilhete vinha: partida às 19 30h. Sempre atentos
aos nossos relógios, pareceu que havia grande diferença
entre as nossas horas e horas «zimbabweanas». As 19
30 horas deles correspondiam para nós às 21horas, nos
nossos relógios, hora a que partimos.
Já não sei a que horas chegámos à fronteira com a Zâmbia, onde passámos a noite, a segunda da nossa viagem.
Logo às primeiras horas estávamos no país dos «Nyanjas».
Estávamos contentes porque tínhamos chegado bem, mas
tínhamos que estar também tristes porque o País estava
de luto pela perda do seu Presidente. Assim, às 15.00 horas fomos para a missa das exéquias, convocada pelos
bispos zambianos. A noite serviu para nos proporcionar um
descanso sem limites!
Assim foi a nossa viagem. Temos a dizer que, graças a
Deus, chegámos bem. Vamos agora pôr em prática o propósito da nossa viagem. Mãos à obra com os estudos! Pedimos ao Senhor que, assim como nos acompanhou até
este lugar, continue a ser o motivo da nossa existência e
sermos instrumentos de Paz e Bem para todos.
Frei Benjamim Matipanha, OFM

voltar… A certeza de que a minha missão acabou de começar… “Senhor, fazei-me instrumento de Vossa paz…”!
O meu obrigado a todos os que tornaram possível esta
minha primeira experiência missionária e a todos os que a
tornaram única e maravilhosa…À minha família e amigos,
pelo apoio incondicional. E, claro, ao Frei Vítor Rafael pela
mão do qual me preparei e cheguei até Moçambique, a
quem sacrificou as suas férias para me acompanhar nos
primeiros 15 dias de missão. E não esqueço a “Vovó” Gracinda, por tornar cada fim de dia um autêntico regresso a
casa, por simplesmente estar lá…
A todos vós, benfeitores, associados e zeladores da “União
Missionária Franciscana” fica a minha palavra final: mantenham sempre acesa a chama que leva a construir…Porque o caminho se torna mais fácil quando temos os irmãos
por perto…
Ana Mafalda da Cunha Santos
Leiga Missionária

“CAMINHOS COM
HORIZONTE”
Foi o título escolhido por Frei Carlos Santana para a Exposição realizada na Biblioteca Municipal de Odemira, que
decorreu de 16 a 29 de Agosto passado.
Não foi propriamente uma exposição de pintura, mas sim
um “pretexto” para um encontro de amigos.

A exposição teve como abertura um momento musical de
flauta e guitarra, executado por uma sobrinha e por um
amigo professor de música. Esta foi como uma mostra de
trabalhos executados durante alguns anos, por isso a diversidade de obras expostas: guache sobre papel veludo,
óleo sobre tela, fotomontagens, plantas secas e óleo sobre tela, os trabalhos mais recentes.
Esteve presente o vereador da cultura, o pároco, familiares e amigos de Odemira. Esteve também um grupo de
amigos do Porto, Braga e Lisboa. Foi entregue a Frei Carlos Santana uma medalha comemorativa do evento. A tarde terminou com um “porto de honra”.
Desejamos ao Frei Carlos Santana as maiores felicidades e sucessos para este trabalho. Que estes eventos se
possam repetir na sua vida de Franciscano, para o bem
da arte.

MF
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NATAL É FESTA DO PERDÃO
Não será a primeira vez que partilharei com
os leitores do MF algumas histórias verdadeiras e dolorosas, mas cheias de lições
de vida, que testemunhei no meu tempo de
Assistente nas cadeias do Estabelecimento
Prisional de Lisboa (IPL) e de Custóias (Matosinhos). Eis a primeira delas, acontecida
às portas do Natal.
Uma mulher estava detida pelo tribunal, ainda na condição de presa preventiva, numa
cadeia para mulheres, no norte do país, e
em trânsito na Cadeia de Custóias, tendo
sida levada a reboque pelas acusações
contra o marido, que envolvera o seu nome
com assinaturas suas que ele falsificou, em
inúmeros cheques, de forma a comprometer
a esposa, caso fosse descoberto, e assim
sair ileso do seu mau comportamento. Mas
acabara também por ser detido, esperando
o julgamento em Custóias.
A tia, irmã da mãe, que ficara com a responsabilidade do menino, com apenas onze
anos, cometeu a imprudência de lhe dizer
como tudo aconteceu, denunciando a eventual cabala do Pai contra a mãe, criando
assim no seu coração de criança um ódio
contra o seu progenitor. Tudo isto levou o
miúdo, que já fora visitar a mãe várias vezes , desde que fora presa preventivamente
há onze meses, a recusar a fazer qualquer
visita ao pai.
Como a mãe estava em trânsito, na Cadeia
de Custóias, a tia aproveitou para levar o
filho a ver o pai, depois de me ter pedido
conselho sobre se seria conveniente ou não
tal visita, dadas as circunstâncias. Quando
o pai se apressava a aproximar-se do filho
para o abraçar, feliz por o ver, a criança recuou, mas depois aproximou-se do pai e
começou a esmurrá-lo com as suas mãos
frágeis nas pernas fortes, dizendo-lhe, com
raiva nas palavras:
- Pai, eu odeio-te, és mau, roubaste a minha
mãe. Não tinhas o direito de fazer isso, pai.
Usaste a mãe, odeio-te, não tinhas o direito
de ma tirar! Vou passar o Natal sem ela…
Quem me dera morrer agora…que porcaria de Natal, meu pai…, sem ninguém em
casa…Sinto-me tão só…, odeio-te…,odeiote…, odeio-te!
O pai tentava afastar o filho com carinho,
agarrando os bracinhos do filho com os
seus braços fortes, enquanto soltava gemidos que escondiam a dor de sentir o sofrimento do filho e a raiva justa que ele despejava contra si. A tia afastou a criança e
levou-a dali, impressionada com a reacção
do sobrinho, que ficara agora ao seu cuidado, e eu não fiquei menos impressionado e
até culpado por ter aconselhado esta visita.
Dali fomos então visitar a mãe e jamais
esquecerei aquele diálogo entre os dois.
Quando a criança chegou, a mãe abraçoua fortemente e cobriu-a de beijos. O rapaz,
virou-se então para a mãe e disse:
- Mãe, não quero que a tia me leve a ver
mais o pai. Eu odeio-o, tenho-lhe raiva, por
causa dele não estou contigo. Só me apetecia matá-lo! A tia contou-me tudo, mãe! Ah!
Que raiva, mãe!
Sinceramente, eu fiquei preocupado, pois
não sabia como a mãe iria reagir perante
mim ao ter sujeitado o filho a uma visita
ao pai. estava a contar com uma firme reprovação e repreensão da parte dela, mas
enganei-me. E o meu receio deu lugar ao
espanto perante a nobreza daquele coração
materno. Com efeito, aquela mulher, ao ouvir as palavras cheias de ódio que saíam da
boca do filho, e o tom violento que assolou
aos lábios dele, à medida que lhe limpava
as lágrimas, que raivosamente lhe escorriam dos olhos, encetou com ele um diálogo
surpreendente:
- Filho, gostas da tua mãe?

- De ti gosto, mãe, mas do pai não, detesto-o!
- Respeitas a tua mãe?
- Mãe, eu adoro-te!
- Amas a tua mãe?
- Mãe, que pergunta! Gosto muito de ti, tu
sabes disso.
- Prometes então fazer o que te vou pedir?
- Diz o que queres que eu faço, mãe.
- Olha, que o que te vou pedir é muito difícil!
- Eu faço, mãe!
Ajoelhando-se então diante do filho, e fixando-o olhos nos olhos, pediu-lhe:
- Quero, meu filho, que ames e respeites
o pai, como me amas a mim. Promete que
lhe vais pedir perdão pelo que lhe disseste.
Quero que lhe dês um abraço e um beijinho
e não voltes a falar com ele da forma que
falaste.
- Mas, mãe, ele fez-nos tão mal. Por causa
dele estás aqui e o meu Natal vai ser tão
triste!
- È verdade, meu filho, o teu pai procedeu
mal. Mas este assunto é entre mim e ele.
Eu não quero que odeies o teu pai. É Natal,
meu filho, e não quero que o ódio invada o
teu coração de menino.
- Mas, mãe, tu esqueceste tudo o que ele te
fez? Não vês que ele estragou a tua vida? A
tia contou-me tudo! Não, mãe, não sou capaz de fazer o que me pedes!
- Meu filho, é claro que não esqueci o que
ele me fez. Já o amei, mas agora não quero
saber mais dele. Porém, há uma coisa que
ele continuará sempre a ser: teu pai. E eu
quero que continues a ter pai, percebeste?
A ter Pai! Tu tens pai! Ele é teu pai, ouviste? Fez o que fez, é verdade, mas sempre
gostou de ti, brincava contigo e fazia-te todas as vontades, e isso eu não posso negar,
nem tu podes esquecer. A mim fez-me muito
mal com toda esta situação, mas a ti jamais
te faria mal, ele daria a vida por ti como eu
dou a vida por ti. Quase todas as coisas que
tens vieram mais dele do que de mim. Ele é
teu pai, ele gosta muito de ti e quero que o
ames, o respeites e o consideres como me
amas, me respeitas e me consideras a mim.
Prometes?
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PARA AS MISSÕES
Os missionários e missionárias, catequistas e animadores das comunidades nas Missões Franciscanas de
Moçambique, Guiné-Bissau e outras paragens gostam
de receber o nosso Mensário. Com um grande esforço
o vamos enviando como oferta, com o objectivo de chegar às comunidades mais distantes que os missionários
visitam, em alguns casos de longe em longe! Recordamos que o «Missões Franciscanas» chega a mais de 20
países, tais como Timor, México, África do Sul, Zâmbia,
Austrália, Brasil, Colômbia, Macau, São Tomé e Príncipe, etc., num total de algumas centenas de assinaturas.
Basta escrever-nos e enviar
a oferta para a respectiva
assinatura.
Na volta do correio indicaremos a que missão se
destinou.
Colabore com os Missionários
Franciscanos, que incansavelmente não «desarmam» no seu
trabalho missionário.
OBRIGADO!

BOLSAS DE ESTUDO
2008/2009

A

educação é a b a s e d a f or mação de u m p a í s , d e u m a
comunidade. S ó c om u m a b o a
formação de b a s e r e l i g i os a
teremos hipóte s e s d e o b s e r var o crescime n t o d e c o m u nidades cristã s .
Está nas
nossas mãos a p oi a r e f a z e r
com que se de s e n v ol v a m a s
vocações mis s i on á r i a s q u e
vão surgindo n os p a í s e s d e
Petrificado com a determinação da mãe, o
rapaz parecia não reagir e ficou quedo e missão francis c a n a .
mudo durante uns momentos, mas depois
enroscou os seus bracinhos no pescoço da
mãe e respondeu:
- Mãe, se assim queres, prometo! Amo-te
muito, mãezinha. Feliz Natal!
- Também te quero e amo muito, meu filho,
e a melhor prenda de Natal que me podias
dar era perdoares ao teu pai. Vai, meu filho,
vai e dá-lhe a prenda do teu perdão. Feliz
Natal, meu querido filhinho, Feliz Natal.
Eu fiquei profundamente aliviado, pois a
mãe acabou por aprovar, daquela maneira,
o facto de eu ter aconselhado o filho a ver o
pai. Como senti naquele momento o verdadeiro Natal!

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 Estudo é a oferta duma
importância pecuniária para ajudar as
despesas com a formação das vocações
missionárias. Cada Bolsa deve atingir a
importância de 250,00€, oferecida de uma
só vez ou em várias prestações. Uma Bolsa pode ser oferecida por uma ou várias
pessoas.
«Quanto às ajudas materiais,
é importante ver o espírito com
que se dá. Para isso torna-se
necessário rever o próprio estilo
de vida: as missões não solicitam apenas uma ajuda, mas uma
partilha do anúncio e da caridade
para os pobres. Tudo o que recebemos de Deus - tanto a vida
como os bens materiais - não é
nosso, mas foi-nos confiado em
uso.

«É o Espírito que impele a anunciar Que a generosidade no dar seja sempre iluReparemos na grandeza do coração desta as grandes obras de Deus! Porque, se minada e inspirada pela fé! Então verdadeiramãe, que podia aprovar os ódios do filho anuncio o Evangelho, não tenho de que mente haverá mais alegria em dar do que em
contra o pai, aproveitando assim para se me gloriar, pois que me foi imposta esta receber» (Redemptoris Missio).
vingar do marido, servindo-se do próprio
filho. Mas aquela mulher, com um coração
Desejo apoiar a educação dos jovens missionários com:
enorme, não permitiu que o seu filho criasse
□ 1 Bolsa de Estudo no valor de 250,00 €
ódio pelo pai. Ela soube distinguir entre a
□ 1/2 Bolsa de Estudo no valor de 125,00 €
sua relação de esposa e entre a relação do
□ Ajuda para uma Bolsa de Estudo no valor de ……., .. €
seu marido com o seu filho. Como é grande
□ Envio cheque à ordem de União Missionária Franciscana
o coração de mãe que não fecha egoistica□ Envio vale postal à ordem de União Missionária Franciscana
mente o filho ao coração do pai!
□ Faço transferência bancária para: NIB: 0007.0018.00256060005.86

Grande lição de vida a desta mulher, esposa e mãe: Só existe Natal quando somos
sementes de paz e permitimos que Jesus
Cristo, o Príncipe da Paz, se faça menino
no coração daqueles que amamos, banindo
todo o ódio que possa tirar-nos a tranquilidade da nossa consciência.
Frei José Dias de Lima, OFM

□ 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 LEIRIA
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A ERRADICAÇÃO DA POBREZA
URGENTE MISSÃO HUMANA

COMISSARIADO DA TERRA SANTA
EM PORTUGAL

O mundo anda alarmado
com o número sempre em
crescendo de irmãos nossos
mergulhados pela sociedade
no abismo desumano da pobreza. Segundo a imprensa,
devido à pobreza, morrem
diariamente 50.000 pessoas
no mundo...! Em face dos
progressos das ciências, é
inconcebível tal descalabro,
Mário Carapinha
tanto mais tratar-se da grande responsável pela maioria das guerras, com
as quais se desbarata o quinhão do pão dos
pobres na riqueza nacional! Já era tempo de se
terem tomado medidas apropriadas de modo a
que mais nenhum ser humano fosse empurrado
para o fosso da pobreza. Esta é a missão humana mais premente a que a sociedade terá de
meter ombros.

do, com uma orientação superior, centrada num
só coração e numa só alma, as coisas poderiam
correr a preceito... É a desumanização galopante da nossa sociedade, que só se lançará no
ataque à raiz da pobreza quando se aperceber
da verdadeira grandeza dessa urgente tarefa
humana. Vive-se num mundo que, em vez de
nos tratarmos todos como irmãos, se procura arrebatar aos outros o mais que se possa. Se os
responsáveis fizessem a comparação entre os
milhões gastos para acabar com a pobreza e o
que se gasta com as guerras, pasmar-se-ia com
a sua relação e ver-se-ia como seria fácil acabar
com umas e outras. Bastaria cumprir-se o primeiro mandamento: “Amar a Deus sobre todas
as coisas e ao próximo como a nós mesmos”.
Que felizes seríamos... Todos! Sem um pobre,
sem uma guerra, sem qualquer ódio no mundo!
Só assim o homem poderá ser livre e senhor dos
seus direitos.

Está demonstrado que não é com a disseminação de milhares de entidades pelo mundo fora,
a trabalharem independentemente umas das outras, sem uma orientação condigna, que algum
dia a sociedade se verá livre do inferno da pobreza. É certo que a sociedade se pode orgulhar dos benefícios prestados por esses milhões
de irmãos nossos, que há séculos se dedicam
à honrosa missão de suavizar os padecimentos
dos indefesos. Os próprios missionários chegam
ao ponto de jurar dedicar a sua vida a essa missão sagrada. Mas qual é a entidade universal,
encarregada de ter a seu cargo a superintendência sobre todos os benfeitores? Nenhuma!
E qual é o Estado que destina uns milhões para
distribuir pelos necessitados? Que eu saiba, nenhum!

Foi o que fez S. Francisco, ao desfazer-se de
Largo da Luz, 11 – 1600-498 LISBOA
todos os bens em benefício dos mais necessitaTel.
217140715
– Fax 217144811 – com.terrasanta@sapo.pt
dos, tornando-se assim o expoente máximo do
PEREGRINAÇÕES 2009
nosso modelo de irmãos. E lá se foi alimentando como pôde, incentivando os outros a fazer
o mesmo e a dispersarem-se por outros países
necessitados do seu trabalho, enfrentando enormes sacrifícios... Devido a esta missão sagrada,
a humanidade deve ao espírito de fraternidade
de S. Francisco o maior benefício que jamais algum ser humano tomou sobre os seus ombros,
ao longo dos séculos. A sua acção hercúlea e
benfazeja continua activa pelo mundo inteiro. E,
tal como os Missionários Franciscanos, outros O X Fórum Ecuménico Jovem (FEJ partir da experiência do encontro de
se dispuseram a suportar os sacrifícios resultan- 2008) realizou-se na Quinta da Ma- culturas; os Jovens da Igreja Prestes desta missão sagrada.
tinha, Marrazes (Leiria), a 25 de Ou- biteriana fizeram um jogral sobre a
tubro. ‘Alegrai-vos na Esperança’ foi oikologia (terra como casa comum
Se não estou em erro, o melhor que a ONU terá a o lema, retirado de uma Carta de S. de toda a Criação); os Jovens Mefazer, para alcançar a resolução dos “Objectivos Paulo, neste Ano Paulino. Contamos todistas abordaram o tema da Espido Desenvolvimento do Milénio”, é criar uma en- com o apoio do P. Augusto Gonçal- ritualidade.
tidade universal, sob a sua égide, que funcione ves (Pároco de Marrazes) e do Desob a orientação dos Missionários Franciscanos, partamento de Pastoral Juvenil da A celebração de Encerramento foi
certamente os mais experientes nesse trabalho. Diocese, liderado pelo P. Gonçalo.
uma grande festa, marcada pelo
Independentemente dos donativos pessoais dos
seus benfeitores, cada país contribuiria com
uma dotação anual para o mesmo fim, dentro
das suas possibilidades.

Não é que, com estes dizeres, se pretenda minimizar a missão sagrada de quem dedica a sua
vida ao bem dos outros, mas apenas lamentar
não se verificarem os resultados correspondentes aos donativos e sacrifícios dispendidos, por
falta de uma orientação centralizada.
Daqui resulta que a distribuição dos donativos
se faz indiscriminada e desordeiramente, quan-

1.TERRA SANTA, 05-12 Janeiro, Festas Natalícias a 6/1 em Belém
e todo o itinerário habitual do Comissariado.
2.TERRA SANTA, 03-13 Abril, itinerário habitual do Comissariado e
todas as Festas Pascais em Jerusalém e Emaús.
3.TERRA SANTA, 19-26 Maio, 09-16 Junho e 17-24 Agosto, itinerário habitual do Comissariado.
4.TURQUIA (Ano Paulino), 14-21 Julho.
5.ITÁLIA (petrina, paulina e franciscana), 04-11 Agosto.
6.GRÉCIA (Ano Paulino), 08-15 Setembro.
7.TERRA SANTA, 24-31 Outubro, itinerário habitual do Comissariado com especial visita a 29/10 aos lugares do Baptismo de Jesus
no Rio Jordão e do seu retiro no Deserto da Judeia.
INSCRIÇÕES no endereço acima até 40 dias da partida: 400 euros
na inscrição; liquidação um mês antes. Preços definitivos logo que
as Agências de Viagens no-los comunicarem.

X FÓRUM ECUMÉNICO
JOVEM
Percursos de Unidade

NOVIDADES DA EDITORIAL FRANCISCANA
OS APÓSTOLOS E OS PRIMEIROS DISCÍPULOS DE CRISTO
AS ORIGENS DA IGREJA
Durante o ano de 2006 e 2007, Bento XVI falou durante as Audiências gerais sobre os Apóstolos e Primeiros discípulos de Cristo. São catequeses
simples mas profundas que nos ajudam a perceber melhor o papel que
devemos assumir na Igreja de hoje.
Autor: Bento XVI
161 pp. Preço: 8,10 euros /8,50 euros
Código: 6082-08
OS PADRES DA IGREJA
Neste volume são recolhidas catequeses que Bento XVI apresentou durante o ano 2007 e 2008,
onde acentua a actualidade da doutrina dos Padres mais antigos, desde São Clemente a Santo
Agostinho, sobretudo na questão da relação entre
a fé e a razão.
Autor: Bento XVI
213. Preço 9,05€/9,50€
Código:6083.08
SÃO FRANCISCO E A FÉ
A importância que a fé teve na experiência cristã de Francisco de Assis
incentiva-nos a reconsiderá-la e a aprofundá-la também nas nossas vidas. Francisco de Assis descobriu a fé no tumulto das suas aventuras
como um dom precioso que se impõe fazer crescer. Este livro ajuda-nos
a aprofundar a nossa fé, à luz da caminhada de fé de Francisco de Assis.
Autor: Paolo Martinelli
73 pp. Preço: 5,71/6,0
Código: 2048-08

Depois das boas vindas dadas pelos responsáveis das quatro Igrejas
organizadoras (Católica, Lusitana,
Metodista e Presbiteriana), houve
uma apresentação multimédia sobre os 10 anos de caminho percorrido no ‘planeta jovem’. Foi uma viagem de Leiria a Leiria, passando por
Lisboa, V. N. Gaia, Coimbra, Aveiro,
Santarém, Braga, Guarda e Viana
do Castelo, como mostravam as dez
placas espalhadas pelo auditório.
D. Manuel Felício (Presidente da
Comissão Episcopal do Ecumenismo) e D. Sifredo Teixeira (Presidente do Conselho Português das Igrejas Cristãs) aprofundaram o tema
do FEJ, assegurando este espaço
formativo que desembocou no trabalho de 10 grupos de reflexão. Os
mais novos tiveram uma dinâmica
própria, coordenada pelos Jovens
Sem Fronteiras.
A tarde teve três apresentações criativas: a Associação Amigrante, de
Leiria, falou da Interculturalidade, a

equilíbrio entre a palavra, a música
e o silêncio. Momento simbólico foi
aquele em que os grupos de reflexão levaram um pano onde escreveram uma palavra-chave e, depois de
a proclamarem, ofereceram-no para
ser atado a todos os outros, em sinal de unidade e comunhão.
Os cerca de 150 jovens, vindos de
todo o país, receberam, na hora
do envio, um ‘Roteiro Ecuménico’
onde, à medida que se desdobram
as páginas, aparecem os dez Fórum
Ecuménicos, com o lema, o local e
a data da sua realização, mostrando
estes ‘percursos de unidade’.
Na hora da despedida, ficou a certeza de que o XI FEJ está na linha do
horizonte e o Maestro Carlos Pedro,
responsável pela animação musical
desta festa ecuménica, garantiu que
o II Cd ecuménico jovem está já a
caminho.
Tony Neves
Equipa Ecuménica Jovem
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O CRUCIFIXO DE S.DAMIÃO
PARTE-II
De modo a continuar a explicação da simbologia do Crucifixo de S. Damião, que iniciámos
no mês anterior, apresentamos neste mês de
Dezembro a segunda parte deste longo texto,
mas cheio de significado quanto à mensagem
inserida no ícone de S. Damião, a qual serviu
de mote para a missão transmitida a S. Francisco de Assis. Ao efectuar a nossa leitura contemplemos os pormenores do crucifixo.
Sacerdote e mediador
O homem diante do mistério.
Servo de Deus e do povo. Dom e compromisso.
Quem responde a este apelo?
No alto da cruz, lê-se: “IHS NAZARE REX JUDEORUM”,
Jesus de Nazaré, rei dos judeus. No Evangelho de João lemos: “Pilatos escreveu também um letreiro e pô-lo no cimo
da cruz. Dizia: “Jesus nazareno, rei dos judeus”... Estava
escrito em hebraico, grego e latim (Jo, 19-20).

Abba, Pai!
Jesus volta para o Pai,
presta-lhe obediência,
transpõe as portas da morte.
Experimenta na primeira pessoa o amor de Deus Pai.
São Francisco exclamava: “o amor não é amado!”.
Serei capaz de responder
ao apelo do verdadeiro Amor?

Na base da cruz, há conchas douradas abertas. Simbolizam o mistério pascal que entra na realidade humana e
a faz participante da divindade. As várias cores têm diferentes significados: o negro lembra os abismos da morte;
o vermelho é a cor da divindade e do sangue redentor de
Cristo brotando das feridas abertas, um sangue que tem o
poder de curar todos os males e foi derramado por toda a
humanidade.

Toda a cena da ascensão de Cristo é configurada por uma
concentração de anjos e arcanjos. Os seus rostos transpiram alegria irradiante porque Cristo venceu a morte e volta
agora para junto do Pai. As asas, a cabeça e os braços têm
movimento. Até as mãos se encontram abertas num gesto
de saudação.

Segundo alguns, este cenário, com figurantes já bastante
delidos pelo tempo, terá a ver com os santos do Antigo
Testamento remidos do limbo.

Podemos afirmar que esta é a cena mais animada e radiosa de todo o ícone.

Todavia, segundo uma hipótese recente, as duas figuras
que se entreolham representam os apóstolos Pedro (à esquerda) e Paulo (à direita). Esta hipótese seria confirmada
pela presença do galo pintado ao lado da linha da perna,
abaixo do joelho do crucificado, e que, a prolongar-se, incidiria verticalmente sobre a cabeça de Pedro, em baixo.
É talvez supérfluo lembrar que o galo está ligado à traição
de Pedro. Diz o Evangelho de João:”Simão Pedro estava
ali a aquecer-se.”Não és também tu um dos seus discípulos?” Ele negou e disse: “Não sou”. Mas um dos servos do
sumo sacerdote (...) disse: “Não te vi eu no horto com ele?”
Pedro negou outra vez e imediatamente o galo cantou” (Jo
18,25-27).

Rei

O Reino de Deus. Faço parte desse Reino?
Direitos e deveres.
Ou só quero privilégios?
Jesus é o meu rei?
Sobre esta inscrição vemos a figura de Jesus ressuscitado
subindo ao céu. “Vou para o meu Pai e vosso Pai, para o
meu Deus e vosso Deus” (Jo 20,17). A imagem mostra-nos
Jesus em movimento ascensional, com uma longa faixa
esvoaçante, algo como um estandarte da ressurreição. Na
mão esquerda, o Salvador empunha a cruz, sinal da sua
vitória sobre a morte. A mão direita estende-se para o alto,
para Deus Pai. Em volta da cabeça, o artista pintou a auréola da glória.

Notemos também que dois grupos de anjos são representados em redor das mãos feridas e ensanguentadas do
Salvador. Nos seus rostos, porém, são a comoção e a piedade que dominam. Pelos gestos e pelo olhar parecem
dialogar entre si e comentar “o acontecimento”, a cruel
crucificação.

Se olharmos atentamente para a cena, notaremos que os
olhos abertos de Cristo, tão cheios de confiança e de paz,
estão dirigidos para o Pai, que, com a dextra em gesto de
bênção, faz ressurgir o Filho da morte e, ao mesmo tempo,
“abençoa” toda a gloriosa gesta do Salvador do mundo.
A mão estendida com três dedos abertos e os restantes
enclavinhados na mão, é comumente identificada com a
presença de Deus. Segundo a tradição bíblica, esse gesto
pode significar também poder e força.
Alguns vêem também neste gesto a acção do Espírito Santo. De qualquer modo, a aproximação dos dois semicírculos não permite observar claramente a divisão do espaço
entre o que a Deus pertence e o que pertence ao Filho de
Deus. Não há, porém, qualquer divergência, porquanto a
própria cor vermelha, símbolo da divindade, relaciona inequivocamente entre si ambas as cenas. Registe-se ainda
que a linha do círculo (o círculo é símbolo de perfeição) se
encontra interceptado pela cabeça de Cristo, que transpõe os limites do presente e entra na eternidade do grande
amor do Pai.

Há também uma outra interpretação que vê no galo um
novo dia que surge, ou seja, Cristo que ressuscita ao terceira dia.
Impõe-se recordar ainda que o galo se tornou também um
símbolo da esperança. Com frequência aparece, na arte
sacra, em mosaicos e lampadários, para exprimir tal conceito.
A crucificação de Cristo e a sua ressurreição são uma realidade absolutamente nova e única no âmago da acção
salvífica.

Mas há também uma outra hipótese relativamente a estas
duas figuras. Segundo alguns: representam os dois santos
patronos da Úmbria: São João e São Miguel.

Os Anjos
Mensageiros de Deus e seus fiéis servos.
Anunciadores extraordinários
dos desígnios do Altíssimo,
todos os dias trazem aos homens palavras de Deus.
Qual será a mais importante?
Que desejará o Senhor Deus
transmitir-me cada dia?
Estarei disponível para acolher a sua mensagem?

As quatro figuras, que só com dificuldade se percebem
junto às duas já referidas, poderiam ser, segundo a mesma
hipótese, São Rufino, João Baptista, Pedro e Paulo.
O desgaste sofrido na camada pintada deve-se certamente à devoção popular, que nunca se cansa de tocar os objectos da sua veneração.
Sergiuz M. Balkdyga, OFM
(Ed. Franciscana)

O “ MISSÕES FRANCISCANAS”
deseja a todos
os seus assinantes, amigos e benfeitores
um Santo Natal
e
um Ano Novo
com as bênçãos do Senhor

